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overveen - Afgelopen vrijdag heb-
ben PWN en ARK Natuurontwikke-
ling een Safaripad in het Kraansvlak 
geopend, het leefgebied van een 
kudde wilde wisenten. Een unicum 
in West-Europa. Na vijf jaar ervaring 
met honderden, probleemloze maar 
wel altijd begeleide bezoeken zijn 
PWN en ARK ervan overtuigd dat 
wisenten en mensen ook onbege-
leid door boswachters samen kun-
nen gaan. Respect voor de wisenten 
is daarbij wel het uitgangspunt.

door Michiel Rehwinkel

Bezoekers zijn sinds zaterdag 
november welkom om op eigen 
gelegenheid het pad te bewande-
len en krijgen zo de kans om de 
wisentkudde in het wild te spot-
ten. Het Kraansvlak is onderdeel 
van Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland, dat is te vinden tussen 
Haarlem, Bloemendaal en Zand-
voort.
Natuurbeheerders en initiatiefne-
mers PWN en ARK Natuurontwik-
keling introduceerden in 2007 een 
wisentkudde in het Kraansvlak om 
te bestuderen of deze dieren een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
open houden van de duinen. De 
resultaten van het begeleidende, 
wetenschappelijk onderzoek wer-
den eerder vorige week tijdens 
het Nationale Wisentsymposium 
gepresenteerd. Conclusie: het gaat 
goed met de wisent in Nederland.

Uitsluitend wandelaars
Het Safaripad is uitsluitend voor 
wandelaars, met gele paaltjes 
afgezet en ongeveer drie kilome-
ter lang. Het is te bereiken vanaf 
het Duinpieperpad, een wandel- 

annex fietspad dat ten oosten van 
de strandboulevard van Zandvoort, 
in de duinen loopt. Bezoekers wor-
den aan het begin van het pad via 
speciale borden geïnformeerd over 
de toegangs- en omgangsregels. In 
de beginperiode zullen dagelijks 
speciaal opgeleide vrijwilligers 
langs het Safaripad te vinden zijn 

als extra informatiebron.
De wisentkudde is vanaf 2007 
gegroeid van zes naar zestien 
dieren. Jaarlijks worden er in het 
voorjaar kalfjes geboren. In het 
Kraansvlak lopen ook reeën, dam-
herten, een kudde wilde paarden 
(Koniks) en kleinere dieren als vos-
sen en konijnen. x

Uniek in West-Europa
Safaripad door wisentgebied geopend

Wisenten kijken zonder een hek ertussen is ssinds afgelopen weekeinde moge-
lijk. Respect voor de wisent is wel het uitgangspunt, maar dat dwingt het dier met 
zijn imposante omvang zelf ook wel af (Foto: www.ovmfotografie.nl).

overveen - Bezoekers van landgoed 
Elswout keken maandagmiddag 
raar op. Liefst 24 oude oorlogsvoer-
tuigen stonden op de oprijlaan in 
Overveen geparkeerd. De wagens 
waren later in de middag elders in 
de regio te vinden in verband met 

een bedrijfsdag. Veel bezoekers 
dachten in eerste instantie dat het 
om een militaire oefening ging, 
waarvoor de wagens bij Elswout 
stonden geparkeerd. x

Rare gewaarwording

(Foto: Michel van Bergen).

regio - De politie Kennemerland 
controleert weer extra in de 
donkere uren op fietsverlich-
ting. Afgelopen week werden op 
meerdere locaties al tientallen 
bekeuringen uitgeschreven. Het 
viel de agenten hierbij op, dat 
veel schoolgaande kinderen geen 
goede verlichting hadden. "Juist 
deze kwetsbare groep raakt regel-
matig betrokken bij verkeerson-
gevallen", aldus een woordvoer-
ster. "Daarom verzoekt de politie 
ook ouders om extra aandacht te 
besteden aan de veiligheid van 
hun schoolgaande jeugd. Zeker 
bij regenachtig weer zijn fietsers 
zeer slecht zichtbaar voor auto-
mobilisten als zij niet goed ver-
licht zijn." Meer informatie over 
de fietsverlichtingscampagne is te 
vinden op www.ikwiljezien.nl. x

Extra controles

bennebroek - Op 1 november schre-
ven wij dat de kerk op het terrein 
van inGeest vervallen is en leeg 
staat. Ten onrechte zeggen vrijwil-
ligster Yvonne den Haak (vrijwil-
ligster) en Jolien Nak (dominee). De 
kerk die in 1932 door architect A.T. 
Kraan als hart van het complex is 
ontworpen, wordt nog geregeld 
gebruikt voor diensten voor men-
sen van binnen en buiten de psy-
chiatrie. Zo heeft er op 7 oktober 
jongstleden nog een Heilige Doop 
plaats gevonden. De diensten zijn 
er elke eerste zondag van de maand 
en beginnen om 10.30 uur. x

Even rechtzetten

heemstede - Een 23-jarige man uit 
Litouwen is maandagochtend 
omstreeks 05.00 uur aangehouden 
door de politie, nadat hij op heter-
daad was betrapt bij diefstal uit 
een auto op de Paulus Potterlaan. 
Een getuige meldde kort daarvoor 
dat zij twee mannen bezig zag met 
geweld in een auto in te breken. 
Agenten met politiehonden waren 
snel ter plaatse en vonden in de 
nabije omgeving tassen met gesto-
len goederen uit diverse auto's, 
waaronder navigatie-apparatuur. 
De omgeving werd afgezet en in een 
tuin aan de Frans Lisztlaan werd de 
verdachte aangetroffen. Hij werd 
aangehouden en ingesloten. x

Autokraker gepakt

Hopen op buurtbusHopen op buurtbus 'Supergelukkig''Supergelukkig'
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Gordijnen specialist
KLEDINGREPARATIE, STOMERIJ & GORDIJNEN

GEBASEERD OP RUIM EEN EEUW VAKMANSCHAP, VERZORGEN WIJ AL UW 
GRAFWERK NAAR ONS OF UW EIGEN ONTWERP, BIJSCHRIJVING VAN NAMEN 
EN TEKSTEN, VERNIEUWING EN ALLES WAT ERMEE VERBAND HOUDT.

Amsterdam
JAN REBELSTRAAT 24, 1069 CC AMSTERDAM
TEL: 020 - 6103086 FAX: 020 - 6103356
BEZOEK ONZE RUIME SHOWROOM
Ma. t/m Vr. 8.30 - 17.00 uur
Zaterdag 9.30 - 16.00 uur

“Brasserie Vogelenzang nodigt u uit”
       (Gespecialiseerd in wildgerechten)

Voor een culinaire reis door de mooie (wild) gerechten uit 

zowel onze à la carte kaart als in een prachtig menu

3- gangen à € 29,50 of ons 4-gangen menu à € 35,00.

Nieuw bij de Brasserie!!
Dagelijks wisselende dagschotel 

à € 9,50 te vinden op onze site, 

facebook of per sms te ontvangen

Op onze à la carte kaart
“Catch of the day” à € 21,50

Dagelijks wisselende vis

www.brasserievogelenzang.nl

info@brasserievogelenzang.nl - 023-7432712 

Vogelenzangseweg 182 Te Vogelenzang

New Yorkse schrijver 
Shalom Auslander 
treedt op in Bloemendaal

Zaterdag 17 november - 16.00 uur



haarlem/regio - Op zondag 18 novem-
ber om 13.00 uur organiseert de 
Stichting Behoud Houtmanpad e.o. 
in samenwerking met wandelaars en 
alle liefhebbers van het Houtmanpad 
een demonstratieve wandeltocht. 
De organisatie wil op deze wijze de 
gemeente Haarlem nogmaals laten 
zien dat zij deze omgeving onaange-
tast en authentiek willen laten.

Start van de bijeenkomst is op het 
parkeerterrein tegenover de Basis-
school De Focus aan het Houtman-
pad 33. De demonstratie is voorlo-
pig de laatste in een lange reeks 
van protesten van bewoners en de 
Stichting Behoud Houtmanpad e.o. 
De gemeente Haarlem staat op het 
punt om langs het schelpenpad een 
geasfalteerd fietspad aan te leggen 

met een breedte van 2.50 meter. 
Om dit plan te realiseren moeten 
bomen worden gekapt en Elzen-
hakhout verdwijnen. Een deel van 
de trekvaart moet worden gedempt. 
Bovendien kost dit - volgens de 
stichting onnodige en onzinnige 
plan - 2,4 miljoen euro en dat ter-
wijl er volgens hen al uitstekende 
verbindingsroutes voor fietsers en 
bromfietsers bestaan, via de Zijlweg 
en de Vlaamseweg.

Goed Heiligman
"De historische en natuurlijke ver-
bindingsroute, deel van het oude 
Visserspad tussen Zandvoort en 
Haarlem, wordt op deze wijze door 
de gemeente op een respectloze 
wijze onherstelbaar beschadigd en 
aangetast", aldus de belangenbehar-
tigers van het Houtmanpad. Met de 
demonstratie willen zij in samen-
werking met de Stichting Behoud 
Houtmanpad e.o. aandacht vragen 
voor een alternatief plan, dat goed-
koper is en niet ten koste gaat van 
de rust en historisch karakter van 
het huidige Houtmanpad. Ook de 
Goed Heiligman trekt zich het lot 
aan van het eeuwenoude schelpen-
pad en is van plan te komen. Voor 
meer informatie kan men terecht 
op de site van Stichting Houtman-
pad: http://houtmanpad.wordpress.
com/ x
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bloemendaal/regio - Lijn 81 reed van 
Santpoort Zuid via Bloemendaal, 
Overveen, Haarlem, Overveen en 
Bloemendaal naar Zandvoort. Hij werd 
eind vorig jaar opgeheven wegens te 
weinig passagiers. Nog voor het zover 
was vroegen de PvdA en het CDA al 
om alternatieven en wethouder Anne-
mieke Schep zou die onderzoeken. In 
april 2012 verscheen een oproep voor 
vrijwilligers die een buurtbus kunnen 
opzetten. Die leverde weinig op. Maar 
in november ontstonden spontaan 
enkele nieuwe initiatieven. Wethou-
der Schep pakt die handschoen graag 
weer op.

door Ruud Vader

Een buurtbus kan, met steun van 
de provincie en Connexion worden 
opgezet door een vrijwilligersorga-
nisatie. Daarvoor zijn in de eerste 
plaats bestuursleden nodig die aan-
vragen gaan indienen en de plan-

ning voor chauffeurs gaan opzet-
ten. Ook daar zijn vrijwilligers 
voor nodig. Het bestuur moet, als 
het er is, ook nog verkennen welke 
behoefte reizigers aan de buurtbus 
hebben. Een hele klus waar in ieder 
geval de PvdA en Welzijn Bloemen-
daal actie voor willen onderne-
men. Henk Schell (PvdA) verkende 
al mogelijkheden om samen met 
buurt en winkeliersverenigingen 
een posteractie op touw te zetten 
en Marga Beekman startte indivi-
dueel een petitieactie waardoor ze 
vorige week ruim 600 handteke-
ningen aan wethouder Schep kon 
overhandigen.

Eerst bestuurvrijwilligers
Schep toonde zich verheugd over 
de nieuwe initiatieven en wil die 

verder graag coördineren, maar 
waarschuwt voor te snelle actie. 
Nico den Hertog (beleidsmedewer-
ker verkeer) licht toe: "Je moet je 
om te beginnen afvragen wat het 
voor bus moet worden, een belbus 
of een buurtbus. Verder wil het 
reizigersadviesorgaan (Rocov N-H) 
graag worden betrokken, net als de 
provincie, want die is straks verant-
woordelijk en kan ons helpen om 
een aanpak te ontwikkelen die de 
grootste kans op succes heeft. Nu 
is er nog geen follow-up die we de 
vrijwilligers kunnen aanbieden. 
Het lijkt ons slim, dat we ons nu 
eerst vooral richten op mensen die 
iets in organisatie/bestuur kunnen 
betekenen. Dan bouw je het plan 
van onderaf op en creëer je een 
aanspreekpunt voor vrijwilligers 
die chauffeur willen worden. Dat is 
ook nodig om een buurtbus bij de 
provincie op tafel te krijgen."
Lezers die zich willen inzetten 
voor deze maatschappelijk belang-
rijke zaak kunnen zich melden 
bij Den Hertog via 023-5225701 of 
n.denhertog@bloemendaal.nl. x

Nieuwe hoop op buurtbus
voor de opgeheven lijn 81

Wethouder Annemieke Schep gaat coördineren

Het aanbieden van 600 handtekeningen voor de buurtbus. Vlnr: Wethouder 
Annemieke Schep, Marga Beekman, Thea van Dorresteijn en Betty Rijpma, de 
leden van het petitiecomité (Foto: Cor van Iperen).

Demonstratieve wandeltocht
tot behoud van Houtmanpad

Het eeuwenoude en rustige Houtmanpad in de herfst (Foto: R.S.P. Fotografie 
©2012).

Het vertrek- en verzamelpunt van de 
wandeling, het parkeerterrein tegen-
over basisschool De Focus (Foto: 
R.S.P. Fotografie ©2012). x

bloemendaal - Het Bloemendaalse col-
lege van B & W wil in deze collegepe-
riode geen plannen meer ontwikkelen 
voor de realisatie van woningen  in 
Vogelenzang Noordoost. In Bloemen-
daal komt de behoefte aan wonin-
gen voor de periode 2012-2015 (260 
woningen) overeen met de al geplande 
nieuwbouw.

Er is om deze reden momenteel geen 
noodzaak om woningen te ontwik-
kelen in Vogelenzang Noordoost. 
Ook de stagnerende woningmarkt is 
voor het college aanleiding voorlopig 
af te zien van woningbouw. In een 
volgende collegeperiode kan wor-
den bepaald of woningbouw op deze 
locatie alsnog wenselijk en mogelijk 
is. Ondanks het voorlopig stopzet-
ten van de bouwplannen vindt het 

college het wel belangrijk dat Voge-
lenzang als dorpskern vitaal blijft. 
In deze collegeperiode zal daarom 
onderzocht worden of bebouwing 
van Vogelenzang Noordoost noodza-
kelijk is om de voorzieningen in de 
dorpskern op peil te houden.
Er zijn al enkele jaren plannen om in 
Vogelenzang Noordoost woningen te 
ontwikkelen. Het coalitieakkoord en 
collegeprogramma uit 2009 benoe-
men Vogelenzang Noordoost als een 
te onderzoeken woningbouwlocatie. 
In de afgelopen jaren is er ook een 
aantal eerste stappen gezet. Voor het 
gebied zijn enkele stedenbouwkun-
dige voorstellen ontwikkeld. Ook de 
bewoners van Vogelenzang en Ben-
nebroek zijn tijdens een informatie-
avond op de hoogte gebracht van de 
woningbouwplannen. x

Voorlopig geen woningbouw
voor Vogelenzang Noordoost

bloemendaal - Komend voorjaar, in mei 
2013, viert BVC Bloemendaal dat het 
55 jaar geleden is dat voor het eerst 
de handschoen is opgenomen aan de 
Bergweg in Bloemendaal. De oprich-
ting van de afdeling softbal bij de BVC 
Bloemendaal was hiermee een feit. 

Jarenlang was BVC Bloemendaal 
in het softbal heel succesvol met 
zelfs twee Europacup titels. Op dit 
moment zijn bij BVC Bloemendaal 
nog een dames- en een herenteam 

actief.
Om te voorkomen dat het softbal 
verdwijnt op de velden van Bloe-
mendaal zijn deze, eens zo succes-
volle en nog steeds gezellige teams, 
hard aan uitbreiding toe. Enthousi-
aste, liefst ervaren, oude en nieuwe 
speelsters en spelers worden opge-
roepen om hen komend seizoen te 
versterken. Voor meer informatie 
kan men een e-mail sturen naar 
softbalbloemendaal@hotmail.nl of 
bellen met 06-28926657. x

Wie pakt de handschoen op?
Oproep Bloemendaal softbal

Krant niet ontvangen
of klachten over de

bezorging?
Bel Bestelnet

tel.: 071-3643434
of bezoek

www.buijzebestelnet.nl
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bloemendaal - Donderdag 8 november 
is een avond zonder felle uitbarstin-
gen. In een persbericht spreekt de 
gemeente zelf over een ingetogen 
debat. Terwijl de meeste fracties op 
enkele detailpunten nog wensen 
naar voren brengen of onderwerpen 
accentueren, leest Leonard Heukels 
(Liberaal Bloemendaal) voor uit eer-
der eigen werk. Hij vindt de raad 
democratisch tekort schieten en 
vindt de begroting misleidend door te 
doen alsof die sluitend is. Een dag na 
de vergadering ondervindt hij onver-
wacht bijval van een klokkenluider.

door Ruud Vader

Toen wethouder Tames Kokke in 
een interview op 1 november opti-
mistisch was over de begrotings-
behandeling, had hij dat correct 
ingeschat. Her en der waren er wel 
wat kritiekpuntjes, maar alleen 
Liberaal Bloemendaal verbond 
daar conclusies aan. Heukels: "We 
zien dat veel gemeenten in het land 
verliezen nemen op grondposities 
door miljoenen af te schrijven. Bloe-
mendaal heeft voor 18 miljoen aan 
ongebruikte grond, maar schrijft 
daar niets op af - er wordt slechts 
een reservering gedaan voor 2,2 
miljoen. Dat komt neer op mislei-

ding. De verliezen moeten toch een 
keer worden genomen en met zo'n 
potentieel verlies boven de markt 
is het misleidend om te spreken 
over een sluitende begroting. De 
Bloemendalers krijgen het gewoon 
later voor hun kiezen."

Zuinig en efficient
De VVD heeft complimenten en 
benadrukt dat efficiency voordelen 
van de plannen voor het nieuwe 
gemeentehuis een grote bijdrage 
kunnen leveren aan verdere bezui-
nigingen. Het CDA legt de nadruk 
op behoud van zelfstandigheid 
voor de gemeente en meer en 
betere samenwerking in de regio. 
Het gemeentehuis moet veel mul-
tifunctioneler worden gebruikt om 
besparingen te realiseren. De vraag 
volgens het CDA is of dat binnen de 
huidige structuur van het gebouw 
gerealiseerd kan worden. Ook D66 
pleit voor meer samenwerking met 
buurgemeenten.
Dat doet de PvdA niet, die ziet lie-
ver een echte fusie, vooral om de 
jeugdzorg beter ter hand te kun-
nen nemen. Verder vraagt de partij 
meer aandacht voor het dorpsker-
nenbeleid. Thera Wolf: "De posi-
tieve woorden van de wethouder 
over de begroting voor 2013 deelt 
de PvdA niet. Stilstaan en niets doen 
is in deze tijd geen optie."
GroenLinks deelt de kritiek van 
Liberaal Bloemendaal, maar wil 
ook nadruk leggen op vorderingen 
die zijn gemaakt de afgelopen peri-
ode. Richard Kruijswijk: "Er wordt 
veel meer en beter naar inwoners 
geluisterd. De communicatie met 
burgers is door het college op een 
hoger plan gebracht. Desondanks 
wensen wij meer onafhankelijke 
raadplegingen en inzet van burger-
panels bij grote projecten." x

Raad keurt Begroting 2013
zonder nodige ophef goed

Heukels en klokkenluider constateren misleiding

Raadslid Leonard Heukels (Liberaal 
Bloemendaal) vindt dat het misleiding 
is om te spreken over een sluitende 
begroting (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal - Een paar weken gele-
den schreven wij over knipperlichten 
boven zebrapaden. Een oplettende 
Bloemendaler had vernomen dat die, 
als ze defect waren, niet meer zou-
den worden gerepareerd. Wethouder 
Annemieke Schep en beleidsmede-
werker verkeer Nico den Hertog leg-
gen uit wat er aan de hand is.

door Ruud Vader

Ze schrijven: "De gemeente Bloe-
mendaal gaat de knipperende 
waarschuwingslampen boven de 
zebrapaden op de Zandvoorterweg, 
de Zijlweg, de Burgemeester Den 
Texlaan en de Julianalaan in geval 
van een defect niet meer herstel-
len. Er zijn regelmatig problemen 
met het detectiesysteem, waar-
door de kosten van onderhoud en 
reparaties behoorlijk oplopen. Het 
systeem registreert dat er een auto 
aan komt rijden en schakelt dan de 
knipperlampen in. Inmiddels is er 
een beter systeem op de markt, dat 
de lampen alleen laat knipperen als 
er een voetganger wil oversteken. 
Dat heeft een hogere attentiewaar-
de voor het verkeer en is daarom 
veiliger voor de overstekende voet-
ganger. Het eerste zebrapad in de 
gemeente Bloemendaal dat van 
deze nieuwe techniek is voorzien, is 

te vinden op de Boekenroodeweg in 
Aerdenhout. De gemeente wil het 
liefst alle oude knipperlampen op 
termijn vervangen door het nieuwe 
systeem. Bij de huidige zebrapaden 
blijven de permanente straatver-
lichting boven de weg en de extra 
opvallende, geel reflecterende ver-
keersborden gewoon bestaan." x

Knipperlampen veiliger
Beter systeem op de markt

De huidige knipperlampen gaan aan 
als er auto's aan komen, ook als er 
geen voetgangers zijn. De nieuwe 
alleen als er voetgangers willen over-
steken (Foto: Ruud Vader).

bloemendaal/wijk bij duurstede - Ter-
wijl de raad op 8 november vergadert 
zit in Wijk bij Duurstede een klokken-
luider een e-mail te typen. Die gaat hij 
de volgende ochtend versturen aan 
Bloemendaalse raadsleden. Het is 
Leo Verhoef registeraccountant, vroe-
ger werkzaam bij grote accountant 
firma's en het Verificatiebureau der 
Nederlandse Gemeenten. Hij kwam 
er achter dat dit bureau niet wist wat 
een accountantscontrole van een 
jaarrekening inhield.

door Ruud Vader

Op zijn website schrijft hij: "Dit 
uitte zich in het doorlopend van 
goedkeurende accountantsverkla-
ringen voorzien van jaarrekenin-
gen van gemeenten en provincies 
(...) die volstrekt niet voldeden aan 
de daaraan te stellen eisen, i.c. een 
volstrekt misleidend beeld gaven 
van de financiële positie en van de 
opbrengsten en de kosten en het 
saldo daarvan."
Pogingen deze misstanden recht 
te zetten kostten hem zijn baan 
en sindsdien is hij bezig dit soort 
misstanden bij overheden gevraagd 
en ongevraagd zichtbaar te maken. 
Is er vanuit Bloemendaal hierover 
een vraag aan hem gesteld? Ver-
hoef: "Nee, ik werk gewoon de hele 
lijst van gemeenten af op basis van 
gepubliceerde informatie."
In zijn e-mail van 9 november aan 
de raadsleden meldt hij: "De jaar-
rekening 2011 van gemeente Bloe-
mendaal is misleidend. Wat als 
saldo van opbrengsten en kosten 
wordt gepresenteerd, is niet het 
werkelijke saldo. Er was in 2011 niet 
een voordelig saldo van 1,1 miljoen 
euro, wat het gemeentebestuur 
u in de jaarrekening voorhoudt, 
maar een nadelig saldo van 1,8 
miljoen euro. (...) Een misleidende 
jaarrekening mag u uiteraard niet 

goedkeuren! Zal de begroting 2012 
en inmiddels die van 2013 niet even 
misleidend zijn?"
Verhoef onderbouwt dit verder 
in een brief. In een snelle reactie 
ontkent het college de beschuldi-
gingen: "De gemeente is gebonden 
aan de regelgeving Besluit Begro-
ting en Verantwoording. Daarin 
worden vele richtlijnen gegeven 
volgens welke waarderingsgrond-
slagen en welke methode de jaar-

rekening opgesteld moet worden. 
Onze accountant heeft de posten 
gecontroleerd die we in de jaarre-
kening 2011 hebben opgenomen 
en deze vervolgens goedgekeurd. 
Wij vinden het dan ook onjuist dat 
de woorden 'misleidend en boek-
houdfraude' worden gebruikt voor 
een door onze accountant Ernst 
& Young gecertificeerde jaarreke-
ning." x

'Misleidende jaarrekening
uiteraard niet goedkeuren'

Klokkenluider Leo Verhoef:

Leo Verhoef over de jaarrekening 
2011: "Wat als saldo van opbrengs-
ten en kosten wordt gepresenteerd, 
is niet het werkelijke saldo" (Publici-
teitsfoto).

bloemendaal aan zee - De werkzaam-
heden in de Noordwest natuurkern, 
gelegen in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland, vorderen goed. 
De eerste windsleuf is klaar. Deze 
week wordt het fietspad Parnassia-
Groot Olmen tijdelijk afgesloten om 
werkverkeer ruim baan te geven en 
gaat strandslag Kattendel voorgoed 
dicht. De nieuwe strandopgang 
komt in de vijfde, meest zuidelijke 
sleuf te liggen.

Op 22 november organiseert Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland 
een bezoekersavond over onder 
anderen dit project. Op 1 decem-
ber kunnen geïnteresseerden 
mee op excursie om het werk te 
bekijken. Voor beide geldt: infor-
matie over aanmelden via www.
np-zuidkennemerland.nl.
De eerste windsleuf in de zeereep 
is af en vanaf het strand goed te 
bewonderen. Ook het Cremer-
meer is zo goed als klaar. Voor het 
oog lijkt het nog hetzelfde maar 
het is nu gemiddeld een meter 

diep in plaats van zeven meter. 
Daardoor is het meer voor amfi-
bieën en waterplanten veel aan-
trekkelijker geworden.
Het werkverkeer hoeft geen 
gebruik meer te maken van het 
wandel/fietspad Zeeweg. Daarom 
wordt het binnenkort opgeknapt 
en van nieuwe verharding voor-
zien. Het zand dat uit de te graven 
sleuven vrijkomt, wordt gebruikt 
voor de aanleg van een natuur-
brug ten oosten van Zandvoort en 
voor ophoging van het strand van 
Zandvoort.
Met project Noordwest natuur-
kern brengen beheerders PWN en 
Natuurmonumenten met behulp 
van een Europese subsidie (LIFE) 
en van de Provincie (ILG) de dui-
nen weer in verstuiving. Wind, 
water en zand krijgen er de ruim-
te om een oeroud proces weer vrij 
spel te geven. Deze dynamiek is 
nodig om de zeldzame duinflora 
en -fauna van onze de duinen te 
behouden. x

Duinherstel goed op gang
Strandopgang Kattendel gaat verhuizen

bloemendaal/overveen - Op zondag 
11 november Ad van Nieuwpoort 
zijn intrede gedaan in de Dorpskerk 
van Bloemendaal als predikant van 
de protestantse gemeente van Bloe-
mendaal en Overveen. Hij was tot 
nog toe predikant in de Protestant-
se Thomaskerk in Amsterdam-Zuid. 
Dominee Van Nieuwpoort is bekend 
van het project Zingeving Zuidas.

Van Nieuwpoort verwierf landelij-
ke bekendheid door zijn publica-
ties waarin hij een poging waagt 
de oeroude Bijbelse verhalen te 
vertalen naar de context van van-
daag. Zo schreef hij ondermeer 
'De kleine mensengod, de bijbel 
kan ons nog meer vertellen' en 
recentelijk 'De Bijbel op de Zui-
das'.

Als theoloog en predikant laat Van 
Nieuwpoort zich bij alles inspire-
ren door de Bijbelse verhalen. 
Daar begint het allemaal mee. 
Hij is daar heel graag mee bezig, 
samen met anderen. Al zoekend 
worden verhalen vertaald naar 
het dagelijks leven, de actualiteit, 
de dingen die ons bezighouden.
Het devies van Ad van Nieuwpoort 
is dat de kerk er niet voor de kerk, 
maar voor de wereld is. Zijn ideaal 
is dat zij vanuit haar rijke traditie 
weer een rol van betekenis speelt 
voor alle mensen. Niet alleen voor 
kerkmensen, maar ook voor athe-
isten en mensen op afstand van 
kerk en geloof. x

Intrede Ad van Nieuwpoort
Predikant Bloemendaal en Overveen

overveen - Zaterdag 24 november 
organiseert zorgcentrum Olden-
hove in Overveen van 10.00 tot 
13.00 uur een combinatiemarkt. 
Het thema is Sinterklaas, Kerst 
en fancy fair. Op de markt zijn 
onder anderen een boekenkraam, 
kaarten, lekkernijen, handwerk 
en tweedehands Kerst en overige 
artikelen te vinden. Ook zal er een 
kraam staan van jong onderne-
mers 'Just For You' van het NOVA 
college Haarlem. Zij verkopen 
krijtmokken en doneren een deel 
van de opbrengst aan Stichting 
Make-A-Wish Nederland. Verder 
zijn er poffertjes en uiteraard 
koffie. De opbrengst van de markt 
wordt gebruikt bij het aanbieden 
van activiteiten voor de bewoners 
van Oldenhove. Zorgcentrum 
Oldenhove is te vinden aan de 
Dompvloedslaan 1 in Overveen, 
tel. 023-5258291. De toegang is 
gratis. x

Oldenhovefair

overveen - De politie kreeg vori-
ge week woensdagochtend 
omstreeks 06.25 uur een melding 
dat in het Kennemerpark een man 
veel belangstelling had voor oud 
ijzer en gestalde fietsen. Hij zou in 
een rode auto met aanhanger weg 
zijn gereden. De agenten gingen 
op zoek naar de man en troffen 
hem in zijn auto bij de Randweg/
Zijlweg. De agenten zagen in aan-
hanger onder meer een putdeksel 
van PWN en een paar fietsen lig-
gen. De bestuurder, een 44-jarige 
Haarlemmer, werd aangehouden 
op verdenking van diefstal van 
de spullen en ingesloten voor ver-
hoor. x

Interesse in ijzer
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bloemendaal - "Pure laster en kwaad-
sprekerij; de hele Bloemendaalse 
gemeenschap wordt in dit boek 
geheel door het slijk gehaald", sprak 
cabaretière Brigitte Kaandorp geaf-
fecteerd in haar rol als de Bloemen-
daalse 'Veronique de Wit' tijdens 
de presentatie van het nieuwe boek 
'Supergelukkig' van Tatjana van Zan-
ten. De feestelijke happening vond 
vorige week woensdag plaats in het 
voormalige station van Bloemen-
daal waarbij Kaandorp, met overdre-
ven zonnebril op, aankondigde 'de 
gehele eerste druk in beslag te laten 
nemen'. Moeten de Bloemendalers 
echt het ergste vrezen? En hoe staat 
Van Zanten er zelf letterlijk en figuur-
lijk in? Het Weekblad zocht de schrijf-
ster thuis op.

door Louise Leupen

Tien jaar geleden verhuisde Van 
Zanten met haar man (schrijver 
Kees van Beijnum, -red.) en haar 
twee kinderen vanuit haar geboor-
testad Amsterdam naar Bloemen-
daal. Ze wilden buiten wonen, niet 
ver van de hoofdstad en op fietsaf-
stand van het strand.
In het boek wordt Tatjana op 
sleeptouw genomen door haar 
schatrijke buurvrouw Babs. Met 
de Porsche - aan fietsen doet Babs 
niet - scheuren ze naar de partijtjes 
in de buurt. Tatjana maakt kennis 
met een wereld van onmetelijke 
rijkdom en de bijbehorende extra-
vagante levensstijl. Alles verandert 
als ze door een ingrijpende gebeur-
tenis op gespannen voet komt te 
staan met het dorp.

Autobiografische roman
Van Zanten noemt haar boek 
een 'autobiografische roman'. Ze 
heeft dingen uit de werkelijkheid 
gebruikt. "En dat gaat wel iets ver-
der dan bij een andere schrijver", 
zegt ze zelf. In het boek wordt geen 
melding gemaakt dat de gelijkenis 
met personen of gebeurtenissen 
op toeval berust. "Het zit heel dicht 
tegen de werkelijkheid aan, maar 
is dat niet helemaal: er zijn samen-
smeltingen. Ik zet dingen een beet-
je naar mijn hand, ook omdat je 
niet dertig personages in je boek 
kunt hebben. Ik heb de namen ver-
anderd want dat zou een beetje tè 
zijn, en ook omdat personen niet 
helemaal meer 'kloppen'."

Naar zich toetrekken
Van Zanten denkt dat mensen die 
ze helemaal niet bedoelt, zich in 
het boek zullen herkennen. "Men-
sen zijn snel geneigd om iets naar 
zich toe te trekken. Dat is heel 

grappig en ook heel mens-eigen. 
Ga maar naar een film: waarom 
smelt je weg? Omdat je je vereen-
zelvigt met die persoon. En in dit 
boek gaat dat nog een stapje ver-
der. Of mensen denken: 'dat is mijn 
buurvrouw', en: 'dat heb ìk gezegd', 
maar ze vergeten daarbij dat heel 
véél mensen bepaalde dingen zeg-
gen, zoals: 'Nou, die vent van mij, 
ik ben blij dat hij weg is'."

Uitspraken van mensen en de 
beschreven gebeurtenissen heeft 
ze niet verzonnen. "Ik woon hier 
nu meer dan tien jaar, maar nog 
steeds denk ik: 'het is ook echt niet 
normaal waar het over gaat'. En 
natuurlijk: het is wel een eenzijdig 
beeld dat ik schets. Ik begrijp ook 
wel dat er méér is in Bloemendaal, 
maar wat ik schrijf, is er wel dege-
lijk. Ga ergens op een feest staan 

en die gesprekken zijn er, ik verzin 
ze niet."

Verrijkend
Hoe is het voor haar om daar dan 
tussen te staan, voelt dat dan niet 
dubbel? "Toen ik hier kwam wonen, 
ben ik er 'vol ingegaan', ook omdat 
ik kinderen heb, je krijgt een soci-
aal netwerk. Ik wist echt helemaal 
niets van dit dorp. In de loop van 
de tijd vind je je draai en reken je af 
met onzin, je gaat je richten op de 
mensen met wie je wèl wat hebt. Ik 
kom uit Amsterdam en ben opge-
voed tussen vrijdenkende mensen, 
maar dat is ook heel homogeen. Ik 
houd van mijn vriendinnen, die ik 
daar al 35 jaar heb. Maar ik vind 
het ook heel leuk om te ontdekken 
dat ik bij iemand die héél anders 
is, totaal andere kleding heeft, 
andere ideeën, en op een andere 
partij stemt, ook dingen ontdek 
waarvan ik denk: 'ik vind dat toch 
leuk. Ik kan haar toch waarderen'. 
En als dat wederzijds is, dat je dan 
samen toch een vriendschap kan 
ontdekken; dàt is interessant en 
dat verrijkt mijn leven."

Pesten
Onverwacht kwam vorige week 
'pesten en gepest worden' landelijk 
in het nieuws. Dit thema zit ook 
in 'Supergelukkig'. Achterin het 
boek staat een rijtje namen van 
mensen die iets met de totstand-
koming van het boek te maken 
hebben. Het zijn mensen die haar 
het vertrouwen hebben gegeven 
om dit boek te kunnen schrijven 
en verder mensen die zich hebben 
gekeerd tegen het pesten. "Het 
zijn er zo weinig, mensen zijn zo 
onvoorstelbaar angstig voor hun 
eigen positie." Met haar boek hoopt 
ze dat er een omslagpunt komt: dat 
niet de gepeste, maar de pester zich 
schaamt. "Je kan vriendschap niet 
afdwingen, maar je kunt er wel 
voor zorgen dat het in ieder geval 
niet dusdanig escaleert dat mensen 
geen leven meer hebben." x

Supergelukkig
Bloemendalers herkenbaar in roman?

Schrijfster Tatjana van Zanten thuis 
achter haar schrijftafel (Foto: Louise 
Leupen).

Cabaretière Brigitte Kaandorp zat helemaal in haar rol en had de lachers non-
stop op haar hand (Foto: Louise Leupen). x

Het boek heeft een toepasselijke 
omslag en past goed bij alle deca-
dentie. De scène is namelijk niet ver-
zonnen want het afgebeelde kussen 
is daar werkelijk voor bedoeld: het 
is reclame voor een hondenkussen 
voor in het zwembad (Foto: Louise 
Leupen).

bloemendaal - Tijdens een speciale 
uitgaansavond voor ondernemers 
en personeel van het Nederlandse 
nachtleven zijn vorige week de 
jaarlijkse Nightlife Awards uitge-
reikt aan de populairste uitgaans-
gelegenheden van Nederland. Als 
populairste strandpaviljoen van 
Nederland kwam Beachclub Vroe-
ger uit Bloemendaal aan Zee uit 
de bus, Bloomingdale eindigde als 
tweede. x

Populair

In alle commotie over de plannen rond de aanleg van de Duinpoldersnel-
weg ligt de nadruk op de komende verkeerschaos in de dorpskernen van 
Hillegom, Vogelenzang en Bennebroek. Vergeten wordt nog wel eens dat de 
voorspelde 8.000 extra verkeersbewegingen per etmaal over de Herenweg 
richting Haarlem ook fataal is voor de verkeersdoorstroming in Heem-
stede. Het verkeer keert namelijk niet om richting N206 en/of A4 zodra 
de automobilisten het bordje Heemstede zien. De huidige net verbouwde 
Herenweg zal de extra autodruk niet aankunnen en het verkeer zal zich 
noodgedwongen verspreiden over de parallelwegen. Maar wethouder Kui-
per en haar collega Schep van Bloemendaal komen niet op voor hun bewo-
ners en kakelen met zijn tweeën voorstander snelweg statenlid Elizabeth 
Post na.
Ook al zijn de argumenten rond de aanleg van de Duinpoldersnelweg 
onzinnig. Zo is er geen sprake van een verbeterde verkeersdoorstroming, 
er is geen sprake van uitgebreide woningbouw rond Hoofddorp, er is geen 
sprake van een verhoogd viscontainerverkeer tussen Katwijk en IJmuiden 
en er is geen verhoogde economische en-of bloembollenactiviteiten in dat 
deel waar de Duinpoldersnelweg ligt gepland. Bovendien wordt het laatste 
stukje oerbos in de provincie gerooid en gaat een historische polder met 
onder anderen een unieke vogelpopulatie naar de filistijnen.
De Duinpoldersnelweg is fataal voor de economische groei en imago van de 
regio doordat bedrijven en woonhuizen minder goed bereikbaar worden. 
De toch al wankele woningmarkt zal verslechteren omdat huizen in de 
nabijheid van de snelweg en Herenweg onverkoopbaar worden. Ook het 
ambitieuze herinrichtingsplan van de Geestgronden gaat op hold omdat 
de projectontwikkelaar de luxueuze flatappartementen met uitzicht op de 
snelweg niet kan verkopen.
Kortom, vriend en vijand blijven zich verbazen over de plannen van Post 
die zich overigens nog nooit heeft laten zien op de informatieavonden. 
Het vuile werk laat Post oplossen door ambtenaren en amateuristische 
wethouders. De nu ontstane chaos rond de besluitvorming van de snelweg 
is kenmerkend voor de provincie Noord Holland. In de dorpen en hopelijk 
ook Heemstede kan niemand meer dit beslissingsorgaan serieus nemen.

Frank van der Schaar,

Bennebroek x

Heemstede ook slachtoffer
van de Duinpolderweg

Onlangs kreeg ik een krant uit 1884 in handen waar in gewag werd gemaakt 
van  het volgende:

"…De Nederlandse Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde hebben 
een beroep gedaan op de geldelijke ondersteuning de ingezetenen voor 
hun pogingen, om onze woeste duingronden voor het nageslacht wee rte 
doen worden wat zij eertijds waren, een boschrijke streek,aan welke de 
commissie voor de toekomst van ons vaderland grote waarde hecht…" (De 
Tijd, 14 maart 1884)

Uit bovenstaand citaat van honderd dertig jaar geleden blijkt dat ook in 
die tijd grote sommen geld werden uitgegeven om de duinen in hun 'oor-
spronkelijke staat te herstellen. Ook nu denkt men de duinen weer in de 
'oorspronkelijke staat' te herstellen.
De volgende vraag dringt zich hierbij op: kunnen denkbeelden in een tijs-
bestek van honderd dertig jaar zo radical veranderen? Is het de tijdgeest of 
een verregaand hobbyisme en gebrek aan historische kennis van de terrein-
beheerders? Hoever moeten wij 
terug kijken om daar iets zin-
nigs van te zeggen?
Al met al is het eerder uitvoe-
ring geven aan een romanti-
sche gedachte. Daarbij moeten 
we niet vergeten dat dit alles 
gepaard gaat met grote som-
men gemeenschapsgeld.
Zonder onderhoud zullen de 
nu kaalgemaakte plekken 
weer binnen een paar jaar dicht 
groeien. Herstel en continuiteit 
van werkgelegenheid voor de 
terreinbeheerders in een uit-
gebreid hobbyprogramma lijkt 
eerder een optie. Zorg ervoor 
dat de konijnen weer terug-
komen inplaats van een kost-
bare wisenten en grote grazers 
hobby. Ooit weleens aan de 
grote hoeveelheid stikstof en 
vernietiging van plantensoor-
ten gedacht? Dat onderzoek en 
herstel lijkt mij eerder op zijn 
plaats. Daar zijn deze 'natuur-
herstelwerkzaamheden' niet 
voor nodig.

Ronald Timmermans x

Vervolg Natuurherstel
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overveen - Meer dan vijftig jaar orga-
niseerde Achter de Zuilen tentoon-
stellingen in het souterrain onder 
het Bloemendaals gemeentehuis, 
maar aan deze traditie komt nu waar-
schijnlijk een eind. In de verbouw-
plannen van het gemeentehuis is de 
expositieruimte verdwenen en of er 
iets voor terugkomt en zo ja, in welke 
vorm, is onzeker. Afgelopen zondag 
was de laatste reguliere tentoonstel-
ling, waarbij na de openingsspeech 
het licht symbolisch uitging.

door Louise Leupen

"Maar de cultuur gaat van onderaf 
weer door. Zonder cultuur staat de 
mens in het donker", zegt Christine 
Peursum, één van de twee huidige 
exposanten. Haar kleinkinderen 
plus hun vriendjes trokken vervol-
gens met zelfgemaakte lampion-
nen - het was tevens de dag van Sint 
Maarten - in de donkere expositie-
ruimte door een haag van bezoe-
kers terwijl er live muziek werd 
gemaakt met doedelzak, trekzak 
en trom.

Uiten
Dit optimisme is tekenend voor 
de Haarlemse Peursum (1946). Ze 
maakt schilderijen die energie en 
levenskracht laten zien. "Eigen-
lijk schilder ik: 'Doe zolang je het 
nog kan'." In haar leven verloor ze 
twee zonen. "Je komt in een soort 
draaikolk terecht. Het is zo onna-
tuurlijk om je kind te verliezen." 
Peursum vertelt openhartig over 
haar rouwproces en hoe kunst haar 
daarbij heeft geholpen. Vlak na het 
overlijden werkte zij met textiel, 
in de tijd van woeste wandkleden 

en grote tapijten. "Ik kon daarmee 
die emoties, want het is een soort 
tsunami wat je overkomt, uitdruk-
king geven in die kleden. En ik ging 
vioolspelen, allemaal dingen om 
me te uiten."

Beweging
Een tijd later ging zij door haar 
rug en was een half jaar verlamd. 
"Liggend op bed begon ik mensen 
te tekenen; mensen die sprongen 
en renden." Volslanke figuren, met 
'houvast', en met humor: het zijn 
idiote situaties. En die schildert ze 
nu nog. Wat zij belangrijk vindt: 
"Het gaat om de beweging. Ik heb 
met mijn eigen lichaam en met 
mijn kinderen de starheid van de 
dood ervaren; mijn schilderijen 
zijn juist één en al beweging." Toch 
accepteert zij ook het drama. "Ik 
vind dat dat er gewoon bij hoort. 
Het is mooi om te zeggen 'het leven 
is maakbaar', maar ik heb ervaren 
dat wat je overkomt, absoluut nìet 
maakbaar is. Maar je uiting: die is 
wèl maakbaar."

Glasblazen
Ze vindt haar werk prachtig combi-
neren met de glasobjecten van de 
andere kunstenaar, Bernard Heesen 
uit Leerdam. Beiden zijn uitbundi-
ge kunstenaars, elk op hun eigen 
gebied. Heesen (1958) studeerde 
architectuur, maar koos daarna 
om toch te gaan glasblazen, in de 
voetsporen van zijn vader, Willem 
Heesen. "Met architectuur had ik 

het vooruitzicht van lang schetsen 
voordat je pas iets tastbaars hebt. 
Glasblazen is heel direct." En dat 
vindt hij nog steeds een heel pret-
tige eigenschap.
Heesen doet het werk niet in zijn 
eentje; hij wordt terzijde gestaan 
door drie dames. Dat heeft te 
maken met de complexiteit van 
de objecten. Het bijzondere van dit 
viertal is dat ze één van de heel wei-
nigen in Nederland zijn die in staat 
zijn om zelf te maken wat ze zelf 
willen. "Want normaliter geeft een 
ontwerper of kunstenaar aan glas-
blazers de opdracht." Ze maken niet 
eerst een schets; al doende ontstaat 
wat later het resultaat is. Ze zijn 
erg geroutineerd in het samenwer-
ken. "Omstanders zijn altijd stòm-
verbaasd dat er zo weinig gepraat 
wordt en dat blijkbaar alles op het 
juiste moment gebeurt."
Deze tentoonstelling is te zien tot 
en met zondag 9 december 2012. 
Openingstijden zijn donderdag tot 
en met zondag van 13.00 uur tot 
16.00 uur. De ingang is aan de ach-
terzijde van het gemeentehuis aan 
de Bloemendaalseweg 158 in Over-
veen. De toegang is gratis.

Afscheidstentoonstelling
In maart 2013 komt er nog een 
afscheidstentoonstelling. De zeven 
Comitéleden maken dan een keuze 
uit de kunstenaars die in de afgelo-
pen tien jaar bij Achter de Zuilen 
hebben geëxposeerd. x

Expressie in het donker
Laatste reguliere tentoonstelling Achter de Zuilen

Kunstenares Christine Peursum met haar echtgenoot Hannes Kuiper, ook kun-
stenaar. "Hij is meester in de compositie!" zegt ze stralend. Ze hebben veel mee-
gemaakt in hun leven, maar zijn nog altijd samen en gelukkig met elkaar (Foto: 
Louise Leupen).

"Het is eigenlijk een soort mengtrommeltje", vertelt glaskunstenaar Bernard 
Heesen met in zijn handen een 'Vaas met inhoud'. Aan de buitenkant is deze 
bolvorm helemaal glad, binnenin zit het reliëf. Meestal doen glasblazers het 
andersom (Foto: Louise Leupen). x

Van links naar rechts comitéleden 
Heleen Nieuwenhuis en Herman Lan-
deweerd hadden deze keer de kun-
stenaars aangedragen. Wethouder 
Tames Kokke en daarnaast Bert Krui-
mink, die lange tijd voorzitter was 
van Achter de Zuilen, waren ook op 
de opening. Rechtsachter 'Fietsers op 
het strand' van Peursum (Foto: Louise 
Leupen). x

heemstede - Op zondag 18 november 
van 14.00 tot 16.00 uur geeft Ewoud 
Kieft, schrijver van het onlangs ver-
schenen boek 'Oorlogsmythen: Wil-
lem Frederik Hermans en de Tweede 
Wereldoorlog' een lezing in Biblio-
theek Heemstede aan het Juliana-
plein 1. De toegang is gratis. Reser-
veer wel van tevoren een kaartje via 
023-5115300.

Na de succesvolle lezing vorig jaar 
in het kader van Nederland Leest 
komen de Bibliotheek Haarlem en 
Boekhandel Blokker uit Heemstede 
nogmaals met een programma op 
de zondagmiddag in Bibliotheek 
Heemstede.
De grootvader van Ewoud Kieft 
heeft tijdens de Tweede Wereldoor-
log in het verzet gezeten en moest 
dat met de dood bekopen. De klein-
zoon, die zich op jeugdige leeftijd 
niet interesseerde voor het lot van 
zijn opa, wordt er door het lezen 
van Willem Frederik Hermans toch 
naar teruggebracht. Hermans heeft 

zich zijn hele leven beziggehouden 
met de oorlog en het verzet. Wat 
betekende de oorlog voor hem, en 
vooral, wat betekende het verzet 
voor hem? En wat is het verschil 
tussen zijn filosofische visie en die 
van een actieve verzetsstrijder zoals 
Kieft's grootvader?
Terwijl Hermans de mythes van 
het verzet ontmaskerde waarmee 
Nederland zijn eigen verleden ide-
aliseerde, probeert Kieft, tientallen 
jaren na de oorlog geboren, te red-
den wat er na Hermans' afrekening 
te redden valt. Het resultaat is een 
spannend verslag van een conflict 
tussen cynisme en betrokkenheid, 
tussen idealisme en ontnuchteren-
de werkelijkheid.
Deze lezing in Bibliotheek Heem-
stede is één van de activiteiten die 
de Bibliotheek organiseert in de 
maand november tijdens Neder-
land Leest, de grootste nationale 
leescampagne. Kijk voor meer 
informatie over Nederland Leest op 
www.bibliotheekhaarlem.nl. x

Hermans en de oorlog

santpoort-noord - In de maand 
november laat Elly van den Berg 
in 't Mosterdzaadje via haar foto's 
en gedichten de bezoekers bewust 
worden van alles wat de natuur te 
bieden heeft. De natuur als inspi-
ratiebron en krachtbron die op de 
mens een helende werking heeft.

door Paula Blom

Zij zegt Van den Berg het vol-
gende over haar tentoonstelling: 
"De natuur en ik zijn onlosmake-
lijk met elkaar verbonden en de 
afgelopen jaren ontdekte ik hoe 
de natuur mij geholpen heeft om 
de verbinding met mezelf weer 
terug te vinden. Geveld door een 
burn-out, vastgelopen in mijn 
werk waar ik geen vreugde meer 
in vond, vond ik wandelend in de 
natuur de rust en stilte om mijn 
gedachten te horen en ze te ver-
binden met mijn gevoel. Ik leerde 
de helende kracht van de natuur 
kennen." "Fotograferen is mijn 
manier om denken en voelen met 
elkaar te verbinden", vervolgt Van 
den Berg. 
"Nu is de tijd aangebroken dat ik 
naar buiten kom met mijn werk 
en ben blij dat ik in mijn geboorte-
dorp Santpoort in 't Mosterdzaadje 
mijn natuurfoto's kan laten zien. 
Het voelt als een nieuw begin, een 
nieuwe start in verbinding met 
mezelf. De natuur heeft ons veel 
te bieden. Een inspiratiebron en 
een krachtbron, de plek waar ik 
me terugtrek als er te veel impul-
sen op me afkomen vanuit onze 
drukke maatschappij. De natuur 

is de plek waar ik mijn heelheid 
het sterkst voel."

De danseres
Altijd als ik in het bos loop / klop 
ik even bij haar aan, / een eiken-
boom, / 'de danseres' zo noem ik 
haar bij naam. / Zij leert mij,/ hoe 
ik lichtvoetiger door het leven kan 
gaan. / Zij spiegelt mij vreugde en 
levenskracht / en die spiegel heeft 
me van binnen / naar een ander 
gevoel gebracht. / Het is net of zij 
zei: "dans door het leven, dans 
samen met mij!" (Elly van den 
Berg).
De expositie is te bezichtigen 
voor en na afloop van de regulie-
re concerten op vrijdagavond en 
zondagmiddag. 't Mosterdzaadje 
ligt aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord. Zie ook www.mos-
terdzaadje.nl. x

'Licht als wegwijzer'

De danseres (Publiciteitsfoto).

zandvoort - Anne Marion Cense, 
auteur en samensteller van het 
boek 'De kustplaats als inspiratie-
bron voor kunstenaars; Zandvoort 
op linnen', gaat op woensdag 21 
november in op de totstandko-
ming van het boek, gevolgd door 
een chronologische reis door de 
tijd aan de hand van de verschil-
lende werken die in Zandvoort zijn 
ontstaan. Hierbij stelt zij onder 
meer de vraag: "Waarom ging men 
naar de zee, vroeger en nu?" en: 
"Wat was de aantrekkingskracht 
van Zandvoort?" Naast de aantrek-
kingskracht van Zandvoort vertelt 
Anne Marion deze avond ook over 
de topografische, geografische 

en culturele herkenbaarheid van 
Zandvoort in zeventiende en negen-
tiende eeuwse schilderijen.
In het boek dat in 2011 bij het 
Genootschap Oud Zandvoort is ver-
schenen, staat het werk van vier-
entwintig kunstschilders. Al vanaf 
het begin van de zeventiende eeuw 
kwamen de eersten naar Zandvoort 
en in de loop der tijd hebben ruim 
300 kunstenaars het dorp en de zee 
op linnen of papier vastgelegd.
De toegang is gratis, aanmelden 
is gewenst. Aanvang woensdag 21 
november is 19.30 uur in de bibli-
otheekvestiging van Duinrand aan 
het Louis Davidscarré 1 in Zand-
voort, tel. 023-5714131. x

'Zandvoort op Linnen'
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Aanmelden voor onze activiteiten bij Welzijn Bloemendaal

KERSTDINER/KERSTCONCERT

*   KERSTDINER Nova Grand Café Restaurant, Zijlweg 233, Haarlem
Donderdag 13 december, 18.00 uur

* KERSTCONCERT in Bloemendaalse Dorpskerk, Kerkplein 1, 
Bloemendaal
Ensemble Luci Serene met sfeervolle muziek
Dinsdag 18 december, 15.00-17.00 uur

OPEN EETTAFELS

OPEN EETTAFELS, aanvang 12.30 uur:
-   elke woensdag: Adventskerk Aerdenhout
-   elke dinsdag: Oldenhove Overveen
-   elke maandag, woensdag en vrijdag: Meerleven Bennebroek
- elke eerste donderdag van de maand: Ontmoetingsruimte 

Vogelenzang

BOODSCHAPPENSERVICE MET BUURTBUS

Op maandag, donderdag en vrijdag kunt u gebruikmaken van vervoer 
naar Albert Heijn in Overveen of Bennebroek.

CURSUSSEN/WORKSHOPS

* Wegens succes opnieuw: iPad voor beginners
Woensdag 21 en 28 november en 12 december, 14.00-16.00 uur
Locatie: Nova Leerbedrijf, Tetterodestraat 109, Haarlem

* Sieraden maken, maak uw eigen collier, door Marianne van Ewijk
Donderdag 22 november, 14.00-16.00 uur
Locatie: Meerleven te Bennebroek

* Lachyoga
-   Maandag 3 december, 20.15-21.15 uur
-   Locatie: zaal naast kerk Santpoort-Noord
-   Vrijdag 21 december, 9.15-10.15 uur
     Locatie: Buurtvereniging Overveen

THEMABIJEENKOMSTEN

* Het nabestaandendossier, leg uw wensen vast, door 
ouderenadviseur Ria van Bakel
Dinsdag 27 november, 10.00-12.00 uur, locatie Noord

* De Hartekamp, een bijzonder landgoed, door Martin Bunnik
Donderdag 13 december, 10.00-12.00 uur, locatie Huis te 
Bennebroek

* Wandelen in de tuin van De Hartekamp, o.l.v. Martin Bunnik
Vrijdag 14 december, 10.00-12.00 uur, ingang Hartekamp, gratis

* Tussen antiek en curiosa, wat kan dhr. Heerkens Thijssen zeggen 
over uw object?
Vrijdag 30 november, 14.30-16.30 uur, locatie De Rijp te 
Bloemendaal

FILMS

* Maandag 10 december, 14.00 uur
Ontmoetingsruimte, Vogelenzang

BEWEGEN, GOED VOOR U! 

* Wandelen rondom Bennebroek, vanaf locatie Zuid
Woensdag 28 november en 19 december, om 10.00 uur

* Wandelen in de Waterleidingduinen
Maandag 3 december, om 10.00 uur ’t Panneland

* Recreatief fietsen vanaf locatie Noord 9.45 uur
- donderdag 15 november: via het Visserspad naar Bentveld
-   woensdag 5 december: door Aerdenhout naar De Oase
- donderdag 20 december: via Bleek en Berg naar Kraantje Lek

* Nordic Walking in de Waterleidingduinen
Iedere zaterdag, 10.00 uur ’t Panneland

JONGERENWERK BLOEMENDAAL 
NEEMT JONGEREN SERIEUS! 

, 14.00-16.30 uur Pool/
biljartlessen door een professional in Dorpshuis in Vogelenzang, 

leeftijd: groep 6, 7, 8
Locatie: Henk Lensenlaan 2A in Vogelenzang

, 17.00-18.30 uur in The Spot Bennebroek
Kookclinic: kunstwerken maken van groenten en fruit, leeftijd: 
10-15 jaar
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

van 16.00-18.00 uur Girls Only in The Spot in 
Bennebroek
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar
Locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

van 19.00-20.00 uur Hip-Hop/Streetdance 
in The Spot in Bennebroek
Kom kijken en doe ook mee met de dansgroep van Hayley!!!!!!!
Leeftijd 11-15 jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

van 19.30-21.30 uur Inloopavond in The Spot in 
Bennebroek
Leeftijd 12-20 jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

van 14.00-16.30 uur Inloopmiddag Dorpshuis 
Vogelenzang
Groep 6, 7, 8, locatie: Henk Lensenlaan 2A

van 15.00-17.00 uur Inloopmiddag Dorpshuis 
Vogelenzang
Leeftijd 10-14 jaar, locatie: Henk Lensenlaan 2A

van 16.00-18.00 uur GirlZZ Time in Bloemendaal
Creatieve activiteiten voor meiden van 10-14 jaar
Locatie Noord

van 19.30-22.30 uur Inloopavond The Spot in 
Bennebroek
Leeftijd 12-20 jaar, locatie: ’t Trefpunt, Akonietenplein 1

Meer informatie? 
WWW.JONGERENBLOEMENDAAL.HYVES.NL
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bloemendaal - Om een roman te 
schrijven over Anne Frank, die zon-
der iemands medeweten gewoon 
nog leeft, moet je niet alleen lef 
hebben maar ook in het bezit zijn 
van een gouden pen en een verdomd 
goed gevoel voor satire. Shalom 
Auslander heeft dat. De Amerikaan-
se auteur van 'Anne Frank leeft en 
woont op zolder', die zelf brak met 
zijn joods-orthodoxe familie en daar 
vervolgens flink tegenaan heeft 
getrapt, is aanstaande zaterdag te 
gast bij Boekhandel Bloemendaal.

door Michiel Rehwinkel

Sommige romans wil je niet lezen. 
Aan Anne Frank mag je niet komen. 
En toch… ben je nieuwsgierig en 
sla je het boek open. Pas als het uit 
is leg je het weg. Een groter compli-
ment is er niet. Ondanks het taboe 
sleept Auslander je echt mee, raakt 
hij je diep en ondertussen lach je 
en schaam je je daarover. Taboes 
bestrijden met humor: Joseph Hel-
ler heeft een opvolger. Een echte 
moralist die waarschuwt om voor-
zichtig te zijn met hoop, denk aan 
Catch 21. "Valse of niet ingeloste 
hoop leidt tot rancune en wraak."
New Yorker Auslander heeft deze 
week even zijn door Sandy geteis-
terde stad ontvlucht voor het 
prestigieuze literatuurprogramma 
Crossing Border in Den Haag aan-
staande vrijdag, maar ook zijn dit 
jaar verschenen roman 'Hope: A 
Tragedy' veroorzaakte een storm. 
Taboedoorbrekend, om het wel op 
een overtuigende, ontroerende en 
hilarische manier tot een roman 
te verwerken. Uit een pakkende 
recensie van een inmiddels ter zie-
len gegane krant: "Misschien dat 
alleen een jood die zijn orthodoxe 
familie achter zich heeft gelaten 
zo hard tegen de Shoah aan kan 
trappen en tegelijk zo grappig uit 
de hoek kan komen." Auslander 
zelf over zijn jeugd in het joods-
orthodoxe Monsey (NY): "Ik werd 
opgevoed als een kalf."

Overhoop
Want Auslander gooit nogal 
wat overhoop. Om te beginnen 
beschrijft hij volkomen invoelbaar 
de realiteit waarmee zijn hoofd-
personage Solomon Kugel gecon-
fronteerd wordt: Op de zolder van 
Kugels zojuist betrokken idyllisch 
gelegen boerderij woont een oude 
vrouw, die claimt Anne Frank te 
zijn. Hij komt er achter dat het 
wel eens zou kunnen kloppen. Hij 
heeft niet van doen met een fan-
tast; deze vrouw is werkelijk wie 
ze zegt te zijn. En nu heeft Solo-
mon Kugel pas echt een probleem. 
Zijn bestaan was al niet eenvoudig. 

Eigenlijk is de boerderij te duur 
voor het jonge gezin, maar ze wil-
den zo graag buiten wonen. De 
hypotheek is op te brengen, mits 
zij twee kamers verhuren. Maar 
Solomon Kugel heeft een kamer 
al aan zijn neurotische moeder 
geschonken. De andere kamer is 
weliswaar verhuurd, maar de huur-
der is verre van tevreden. Zo wordt 
het hem tegen oorspronkelijke 
afspraken in, verboden spullen op 
zolder te stallen - hij mag immers 
niet weten dat Anne Frank daar 
woont - en hij ondervindt onder-
tussen wel veel overlast van de zol-
derbewoonster en Kugels moeder. 
Kugels vrouw gelooft niet in het 
bestaan van Anne Frank op zolder 
en ze heeft ook flink de smoor in, 
dat haar schoonmoeder in huis is 
genomen. De problemen zijn een 
molensteen om de nek van onze 
tragische held. Hij doet zo zijn 
best. Hij houdt van zijn vrouw en 
zoon, hij wil het zijn moeder naar 
de zin maken. Om een voorbeeld 
te noemen: elke dag strooit hij in 
de supermarkt gekochte groente 
uit in Moeders moestuin en elke 
keer weer is zij blij met het 'succes' 
van haar groene vingers. Ook Anne 
Frank wil hij tevreden stellen, zij 
heeft immers al zoveel moeten lij-
den, maar hij zint wel op manie-
ren om van haar af te komen. Een 
apotheose kan niet uitblijven.

"Yeshiva teachers hammer in that 
God is always angry and that Anne 
Frank was killed because the Jews 
assimilated. It was intense, but it 
was not a question of hypocrisy. 
My teachers believed what they 
were teaching 100 percent. That's 
much scarier. I absorbed the fear. 
The Holocaust was a much different 
thing. I know for myself that it was 

incredibly baffling that you'd tell 
young children these things without 
any context, that it might happen to 
you" (Shalom Auslander).

Rijke roman
Mede-eigenaresse Inge Happé 
erkent op het eind een traantje te 
hebben weggepinkt. "In de win-
kel merken we dat de titel van de 
roman nog wel eens wil afschrik-
ken. Men vindt dat niet de spot mag 
worden bedreven met de holocaust 
en Anne Frank. Of men heeft geen 
behoefte aan 'alweer' een boek over 
de Holocaust." Happé stelt de lezer 
echter gerust: "Auslander kaart 
enkele taboes aan, maar de wijze 
waarop is hem zeer toevertrouwd 
en de Tweede Wereldoorlog is níet 
het onderwerp van dit boek. Lees 
het zelf, het is een rijke roman van 
een jonge auteur (1970, -red.), die 
we van harte aanbevelen."
Redacteur Roel Weerheijm van de 
Boekenkrant zal aanstaande zater-
dag Auslander kort interviewen. 
Een interview dat op internet wordt 
vastgelegd en later aldaar te bekij-
ken zal zijn. Maar wie de auteur 
persoonlijk wil ontmoeten aan de 
Bloemendaalseweg 123a is vanaf 
17.00 uur welkom. De toegang is 
gratis, aanmelden wel gewenst via 
info@boekhandelbloemendaal of 
023-5266277. Na zaterdag weten 
we ook of Auslander in het Ach-
terhuis is geweest. x

Een onderzoek naar de last en
misbruik van de geschiedenis

Shalom Auslander over 'Anne Frank leeft…'

Ergens is het jammer dat Shalom 
Auslander tot nu toe vooral vergele-
ken wordt met anderen. Van Woody 
Allen (zelfbeklag), Philip Roth (spot), 
Joseph Heller (humor) tot klaaglied-
profeet Jeremias. Maakt dit hem alles 
bij elkaar juist niet uniek? (Foto: Fran-
co Vogt).

(Foto: Uitgeverij Nieuw Amsterdam).

bennebroek/heemstede - Recent is het 
nieuwe nummer van HeerlijkHeden, 
het tijdschrift van de Historische Ver-
eniging Heemstede-Bennebroek ver-
schenen. Over onder meer Leeuw en 
Hooft, de molen op De Glip, het Ben-
nebroekerbos, Sinterklaas op het dak 
en garage Van Lent.

Op de voorzijde van deze Heerlijk-
Heden 154 het gezin van David 
Leeuw en Cornelia Hooft, in de 
zeventiende eeuw de eigenaren van 
de buitenplaats Leeuw en Hooft. In 
het openingsartikel komt de lezer 
meer te weten over de gewoonte 
om familieportretten te laten schil-
deren en over wat er nu nog over is 
van de voormalige buitenplaats op 
de grens van Heemstede en Haar-
lem
Wie kent er niet de molen zon-
der wieken op de Glip, de molen 
van Höcker? De voorloper werd 
gebouwd in 1535. De interessante 
geschiedenis vertelt onder meer 
over malen op de wind, op stoom 
en op elektriciteit. Alles voorzien 
van veel foto's en bijzondere docu-
menten. Een stukje verder richting 
zuiden ligt het Bennebroekbos, dat 
van oudsher bij het Huis te Benne-
broek hoorde. De eerste parkaan-
leg dateert uit het midden van de 
zeventiende eeuw en sindsdien is er 
veel gebeurd. Toch zijn in het bos 
nog sporen van vroeger te vinden.
In dit nummer tevens de start van 
een korte serie over Bouwbureau 
J.E. Baalbergen en A. Volkers, dat 
in de jaren twintig en dertig maar 
liefst 178 woningen in Heemstede 
bouwde in een herkenbare stijl: 
rode baksteen, een pannendak, een 
erker en veel glas-in-lood. 
Zij bouwden ook de winkels aan de 
Jan van Goyenstraat: Sinterklaas op 
het dak staat op een dak van Baal-
bergen & Volkers.

De firma Van Lent heeft in Heem-
stede een historie van bijna hon-
derd jaar automobielbedrijven, 
maar begon ooit als rijwielzaak. 
We mochten putten uit het rijke 
fotoarchief. 
Verder in dit nummer een KLM-pio-
nier, de bunkers net buiten Heem-
stede bij de Cruquius, het vervolg 
van de serie foto's uit de jaren twin-
tig en dertig en actueel nieuws op 
het gebied van karakterbehoud.
HeerlijkHeden is in Heemstede 
verkrijgbaar bij Boekhandel Blok-
ker, De Pijp, Bruna, Van Ostade en 
Mans en bij Bruna in Bennebroek. 
Op www.hv-hb.nl is een aantal pagi-
na's te bekijken. x

Tal van Heerlijkheden

Het welvarende Amsterdamse koop-
mansgezin van David Leeuw en 
Cornelia Hooft, later bewoners van 
de buitenplaats Leeuw en Hooft in 
Heemstede. Abraham van den Tem-
pel schilderde dit familieportret rond 
1655 (Foto: www.hv-hb.nl).

Kees van Lent jr. gaat in 1923 even 
'tanken' bij de benzinepomp voor het 
bedrijf van zijn vader aan de Raadhuis-
straat 63-65 (Foto: www.hv-hb.nl).

haarlem/regio - De Thuis Video Groep 
is een videoclub die het filmen en 
monteren, vooral voor de begin-
nende filmer, promoot. Van ruw 
beeldmateriaal een leuke reportage 
of familiefilm maken door te monte-
ren en van achtergrondmuziek en/of 
commentaar te voorzien, zijn zaken 
waarmee de leden zich ondermeer 
bezig houden. Er worden clubdagen 
gehouden, om de drie weken op vrij-
dagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur in 
wijkcentrum Europawijk aan de Laan 
van Berlijn 1 in Schalkwijk.
Het actieve seizoen is begonnen op 24 
september. Op het programma zijn 
onder anderen cursus filmen/monte-
ren te vinden, maar ook gastsprekers 
worden uitgenodigd en er zijn onder-
linge filmwedstrijden. Buiten de mid-
dagen om gaan de leden regelmatig 
met z'n allen op pad om te filmen.
Geïnteresseerden zijn uiteraard wel-
kom. Voor meer informatie Wilt u 
de sfeer proeven bij de Thuis Video 

Groep? U bent van harte welkom of 
neem contact op met Martien Labeur, 
tel. 023-5289463, of Leo Diependaal, 
tel. 023-5289042 Zie ook www.tvg-
haarlem.nl. x

Van filmers vóór filmers

heemstede - Op woensdag 21 novem-
ber vindt bij Boekhandel Blokker 
de presentatie plaats van Haas en 
Dientje van de Heemsteedse Dorien 
van Vlijmen. 'Haas en Dientje en 
het Meer van wAT...?!!' is een kin-
derboek waar op een toegankelij-
ke manier onderwerpen die in de 
huidige maatschappij voorkomen 
worden behandeld, bijvoorbeeld 
angst om te gaan slapen, pesten 
en jaloezie. Het is voorleesboek 
voor kinderen vanaf 5 jaar. Het 
boek is geillustreerd door Marion 
Vrijburg. Aanvang is 16.30 uur aan 
de Binnenweg 138 in Heemstede, 
de toegang is gratis. x

Haas en Dientje
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Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomst
“Zorg voor mensen met dementie”

29 november La Place Dreefzicht, Haarlem

Dementie en de ziekte van Alzheimer
Dementie is een hersenaandoening waarbij men langzaam maar zeker 
geheel afhankelijk wordt van de zorg van anderen. De belangrijkste en 
meest bekende oorzaak is de ziekte van Alzheimer. 

Anders omgaan met dementie door informatie en training 
In samenwerking met mantelzorgers en wetenschappers heeft Home 
Instead een ondersteuningsprogramma ‘Alzheimer’s Care’ ontwikkeld. Dit  
programma is erkend door Alzheimer’s  Disease International. Al onze 
medewerkers worden hierin getraind en zijn in staat de dementerende 
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ondersteunen. 
Omdat we weten hoe hoog de nood is, stelt Home Instead Thuisservice 
dit Alzheimer’s programma kosteloos beschikbaar aan mantelzorgers.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst informeren wij u over:
� Home Instead Thuisservice: wie we zijn, wat we doen.
� Uitleg Alzheimer Care programma, toelichting lessen.
� Peilen van behoeften en wensen aanwezige mantelzorgers.

Datum en tijd: 29 november 2012, van 19.00 – 21.00 uur
Locatie: La Place Dreefzicht, Fonteinlaan 1,  2012 JG Haarlem.

Aanmelden via info@homeinstead.nl of 
telefonisch via 023 82 00 392.

Graag heten wij u welkom in ons sfeervolle

restaurant La Tulipe Noire.

Buiten onze a la carte serveren wij voor € 32,50 een 

wekelijks wisselend 3 gangenmenu.

Reserveren

U kunt reserveren via onze website, per email of telefonisch.

Restaurant La Tulipe Noire

Bekslaan 35

2114 CB Vogelenzang

Tel: 023-5849155

www.latulipenoire.nl

email: restaurant@latulipenoire.nl

GRATIS INLOOPSPREEKUUR
Tanger Advocaten is één van de grootste advocatenkantoren in de regio Kennemerland 
met vestigingen in Haarlem, Velsen en Alkmaar. Voor ondernemers en particulieren 
wordt wekelijks een inloopspreekuur gehouden voor gratis oriënterend juridisch advies.

Zie onderstaand schema voor september 2012:
Vestiging Haarlem, Staten Bolwerk 3 : Iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Velsen, Velserbeek 1 : Iedere dinsdag van 17.00 tot 19.00 uur
Vestiging Alkmaar, Wilhelminalaan 10 : Iedere maandag van 17.00 tot 19.00 uur

Het is ook mogelijk een afspraak te maken voor een ander tijdstip. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de coördinerende advocaten:
Haarlem Mr. Philippine Hoyng tel. 023 - 5121400
Alkmaar Mr. Lotte Castelijns tel. 072 - 5312000
Velsen Mr. Roos van Diepen tel. 0255 - 547800

TANGER ADVOCATEN
24 advocaten - alle rechtsgebieden - specialisten - ISO gecertificeerd - ook pro deo

Zie ook onze website www.tanger.nl
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Santpoort-Noord - De onderneming 
van Peter Mulder is gespecialiseerd in 
grafbeplanting en grafverlichting. Het is 
inmiddels alweer twaalf jaar geleden dat 
Peter met dit bedrijf begon. Peter werkt 
samen met Ine-Claire van (voorheen) De 
Bloemenwinckel aan de Hoofdstraat te 
Santpoort. Dit bedrijf stopte na 35 jaar in 
juni 2010. De vraag naar het vertrouwde 
rouwbloemwerk bleef echter. 
Sinds een jaar versterkt Ine-Claire daarom 
het bedrijf van Peter. Met veertig jaar 
ervaring in rouwbloemwerken is zij een 
goede aanvulling voor het bedrijf. 

Peter en Ine-Claire leveren 

rouwarrangementen in elke gewenste 

kleur en op maat: kiststukken, kransen, 

bloemenharten, biedermeierboeketten 

enzovoort. Op www.grafbeplanting.nl is een 

aantal voorbeelden te zien, die wellicht als 

uitgangspunt kunnen dienen voor uw eigen 

wensen. De wens van de nabestaanden 

is uitgangspunt bij het bloemwerk. Ieder 

arrangement is dan ook uniek. Desgewenst 

komt Peter of Ine-Claire bij de nabestaanden 

thuis om in een vertrouwde omgeving en in 

alle rust de wensen te bespreken en deze om 

te zetten in een laatste bloemengroet. Alles is 

daarbij bespreekbaar. Kinderen kunnen bij het 

bloemwerk betrokken worden bijvoorbeeld 

bij het maken van een eigen stukje. Peter en 

Ine-Claire werken uitsluitend met natuurlijke 

materialen. Bij speciale arrangementen kan het 

voorkomen dat de rouwauto te laag is voor het 

vervoer. In dat geval kan een extra bedrijfsbus 

van Peter en Ine-Claire worden ingezet, zodat 

de bloemstukken onbeschadigd voor de 

rouwstoet uit vervoerd kunnen worden naar 

kerk of aula. Deze extra service voorkomt ook 

beschadigingen bij het in- en uitladen van 

de stukken. Kerk- en/of aulaversiering kan 

op verzoek worden geleverd, evenals losse 

strooibloemblaadjes of hele strooibloemen 

in mandjes. Voor het groen maken van de 

zandberg op de begraafplaats beschikt Peter 

over een ruime keuze uit diverse naald- en 

bladsoorten. Op dit gebied werkt hij met 

vele uitvaartbedrijven in de regio samen. Op 

verzoek van de nabestaanden zorgt Peter na de 

teraardebestelling voor tijdelijke beplanting, 

die blijft liggen totdat een gedenkteken 

geplaatst wordt. Voor de nabestaanden is dit 

vaak een hele geruststelling: de begraafplaats 

biedt geen kale aanblik, maar heeft tijdelijk 

vorm en kleur. Deze service biedt ruimte om 

te zoeken naar een passend gedenkteken 

en blijvende beplanting. Ook voor 

rustplaatsverlichting bent u bij Peter aan het 

juiste adres. Het eerste lampje dat hij twaalf 

jaar geleden plaatste, brandt nog steeds dag 

en nacht. Ook hiervan vindt u voorbeelden op 

www.grafbeplanting.nl .

Peter Mulder 

Stijlvolle grafbeplantingen en grafverlichting 

Terrasweg 1, 2071 BA in Santpoort 

Tel. 023-5383795

Ieder arrangement is uniek

- grafmonumenten  - urnmonumenten
- (vervolg)inscripties  - bronswerk
- restauraties  -  bezichtiging op afspraak

Showroom:  Tappersweg 49
2031 ET Haarlem
Waarderpolder
T: 023-5380023
M: 06-28064899
E: info@grafsteenverkoop.nl

www.grafsteenverkoop.nl

Grafsteen 
Verkoop

Gerlofsma
een mooi monument 

voor een mooie prijs

Uitvaartverzorging
Uitendaal

Volledige en persoonlijke 
verzorging van begrafenissen en 
crematies

Een familiebedrijf dat sinds 1878 garant staat
voor een persoonlijke begeleiding van families 

rond overlijden en uitvaart.

Martin Uitendaal en zijn medewerkers staan
24 uur per dag voor u klaar.

Tel. (023) 532 44 86

M.N. Uitendaal, Oranjestraat 25, Haarlem
Laat úw zorg, ónze zorg zijn.

Helpende hand rondom overlijden

Jos Beijerman, directeur van BMN ADVIES

•  Voor het ordenen en inrichten van uw 
par� culiere administra� e.

•  In een rapport vastleggen van uw 
laatste wensen/gegevens/adressen. 

•  Ook a� andeling van uw belas� ngaan-
gi� en.

•  Tevens fi nale a� andeling als executeur.

BMN ADVIES
Draverslaan 16, 2132 BS HOOFDDORP, 
(023) 5 622 699 of (06) 156 888 51 
info@bmnadvies.nl – www.bmnadvies.nl

Peter Mulder
Grafbeplanting,

grafverlichtingen,
grafaanleg 

& onderhoud 
en stijlvolle 

rouwbloemwerken
Telefoon: 023 - 538 37 95
Mobiel: 06 - 215 028 48
www.grafbeplanting.nl
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Het Weekblad niet ontvangen?
Het Weekblad verschijnt huis aan huis in Aerdenhout, Bennebroek, Bentveld, 

Bloemendaal, Heemstede, Overveen, Vogelenzang en Zandvoort. In de 

brievenbussen met de zogenoemde nee/nee-sticker wordt niet bezorgd. 

Ontvangt u deze krant ten onrechte eens niet in uw brievenbus, dan wordt 

zeer op prijs gesteld als u dat onmiddellijk doorgeeft aan onze 

verspreidingsorganisatie Buijze Bestelnet. Dat kan telefonisch: 071-3643434.

Het meest efficiënt is een klacht over de nabezorging door de te geven via 

www.buijzebestelnet.nl. Dat kan 24 uur per etmaal en 7 dagen per week 

Bezoek deze website, klik op ‘uw krant niet ontvangen’, vul de gevraagde 

gegevens in en uw klacht wordt zo spoedig mogelijk verholpen.

Gratis exemplaren van deze krant zijn verkrijgbaar bij:
Aerdenhout: Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157

Bennebroek: Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b

Bruna, Zwarteweg 24

Bloemendaal: Boekhandel Bloemendaal, Bloemendaalseweg 123a

Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78

Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158

Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20

Heemstede: Bruna, Binnenweg 167

Plus, J. van Goyenstraat 21-23

Gemeentehuis, Raadhuisplein 1

Spar De Koning, Glipperdreef 10

De Pijp, Raadhuisstraat 30

Overveen: Primera, Bloemendaalseweg 234

Vogelenzang: Bloemenwinkel De Winter, Vogelenzangseweg 274a

Zandvoort: Primera, Haltestraat 9

Raadhuis, Swaluestraat 2

Bruna, Grote Krocht 18

bloemendaal - Zondag 18 november 
komt de Haarlemse pianist Dirk Jan 
Vennik op veler verzoek naar Grand 
Café Restaurant de Rusthoek aan de 
Bloemendaalseweg 141 in Bloemen-
daal.

Vennik geldt als een meester in de 
stijl 'Boogie-Woogie', een idioom 
dat in de dertiger jaren beroemd is 
geworden door Amerikaanse pia-
nisten als Meade 'Lux' Lewis, Pine-
top Smith, Jimmy Yancey en Fats 
Waller. Op zeer jonge leeftijd won 
hij al diverse prijzen en speelde hij 
met internationale beroemdheden. 
Tevens pakt hij zo nu en dan de 
'bluesharp' (mondharmonica) om 
dan te soleren en zichzelf met zijn 
linkerhand op de toetsen te bege-
leiden.
Inmiddels schrijft Vennik ook eigen 

stukken, die niet per definitie in het 
bluesgenre liggen,maar meer jazz-

georiënteerd zijn. Meer informatie 
is te vinden op zijn website: www.
dirkjanvennik.com
De bassist is van origine een Rus, 
maar woont reeds een kleine twin-
tig jaar in Nederland: Sergei Shap-
ko. Stuwend als een bezetene speelt 
hij op ouderwetse darmsnaren, die 
het authentieke contrabasgeluid 
het beste laten klinken. Zo is hij eén 
van de weinigen die op de bas het 
zo karaktistieke 'slappen' beheerst. 
Door hard aan de snaren te trekken 
kletteren de snaren tegen de bas en 
geven zo een ritmisch effect. Sergei 
is onder anderen lid van de band 
van pianist Martijn Schok en saxo-
fonist Rinus Groeneveld.
Drummer deze middag is zoals 
gewoonlijk Nanning van der Hoop. 
Aanvang zondag 18 november is 
15.00 uur, de toegang is gratis. x

Meester in de Boogie-Woogie

Dirk-Jan Vennik (Archieffoto).

santpoort-noord - De klarinettist Paul 
Kaiser en de pianist Patrick Hopper 
hebben een mooi programma samen-
gesteld voor het concert dat ze op 
zondag 18 november om 15.00 uur in 
't Mosterdzaadje laten horen. Uitge-
voerd wordt werk van Ries, Chausson, 
Nielsen en Muczynski.

door Paula Blom

Paul Kaiser is redacteur van het 
tijdschrift De Klarinet en mede 
daardoor beschikt hij over originele 
stukken die tijdens het concert van 
sappige details worden voorzien.
Geopend wordt met de Sonate Sen-
timentale uit 1834 van Ferdinand 
Ries, een leerling van Beethoven. 
Hoewel dat zijn idool was, compo-
neerde hij zelf in een heel eigen 
lyrische en expressieve stijl. Ernest 
Chausson schreef zijn Andante et 
Allegro als inzending voor de Prix 
de Rome (een prestigieuze compo-
sitiewedstrijd) die hij overigens niet 
won. Een mooie lyrische samenwer-
king tussen piano en klarinet, maar 
ook muziek die van de klarinettist 
het uiterste vraagt. Dit stuk is heel 
populair bij concoursen en eindexa-
mens.
Carl Nielsen schreef niet alleen het 
beroemde klarinetconcert, maar 
gelegerd als soldaat in Odensee 
schreef hij in 1881 voor een collega 
'Fantasistykke'. Robert Muczynski 

is één van de bekendste eigentijdse 
componisten in Amerika en schreef 
in 1984 in opdracht voor een inter-
nationaal klarinettisten congres 
Time Pieces. Elk van de vier delen 
laat een andere facet van het instru-
ment zien: omvang, techniek, kleur 
en expressiviteit. De titel Time Pie-
ces duidt volgens de componist niet 
op de tijd van klokken, maar op de 
verdeling van ons hele leven in de 
tijd.
Paul Kaiser studeerde aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag en Amsterdam. Hij nam deel 
aan Masterclasses van onder ande-
ren Thomas Friedli, James Camp-
bell en Michael Collins en  heeft een 
privé lespraktijk. Patrick Hopper 
studeerde eveneens in Den Haag, 
waar hij met onderscheiding afstu-
deerde bij Naum Grubert. Behalve 
pianist is hij docent, kerkmusicus, 
dirigent, componist en organist. 
Wekelijks geeft hij een orgelcon-
cert in Scheveningen en dagelijks 
werkt hij de website van 't Mosterd-
zaadje bij.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

Altijd weer verrassend
Paul Kaiser en Patrick Hopper

(Publiciteitsfoto).

bloemendaal - Aanstaande zondag 
verzorgt het Trio Beltiukova een 
concert in de Dorpskerk van Bloe-
mendaal. Dasha Beltiukova op fluit, 
Ksenia Beltiukova op viool en Mir-
jam Rietberg op harp: drie virtuoze 
muzikanten. Dasha en Ksenia start-
ten hun opleiding gestart in Wit-Rus-
land en hebben deze aan het Conser-
vatorium van Amsterdam, beiden 
met een Master, afgerond. Daar ont-
moetten zij Mirjam. Deze middag 

spelen zij solo's, duo's en trio's van 
meesterwerken van Franse, Spaanse 
en Russische componisten. Aanvang 
zondag 18 november is16.00 uur 
in Dorpskerk aan het Kerkplein in 
Bloemendaal. Kaarten kosten € 12,- 
en zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij Boekhandel Bloemendaal en 
Primera in Overveen. Zie ook www.
dorpskerkbloemendaal.nl. x

Solo's, duo's en trio's
Beltiukova Trio in de Dorspkerk

(Publiciteitsfoto).

santpoort-noord - Vrijdag 16 novem-
ber om 20.00 uur presenteren de Rus-
sische musiciennes Basia Schulman 
(piano) en Anna Azernikova (sopraan) 
het programma Rode Safraan. Zo 
heet ook de CD die ze in dit concert 
presenteren. Russische liederen 
en pianomuziek van onder anderen 
Glinka, Tsjaikovsky, Rachmaninov en 
Sjostakovitsj.

door Paula Blom

Het wordt een prachtige bloemle-
zing van Russische liederen uit de 
negentiende eeuw, afgewisseld met 
solostukken voor piano van onder 
meer Ljadov, Rachmaninov en Scri-
abin.

Anna Azernikova en Basia Shulman 
zijn twee temperamentvolle musi-
ciennes die elkaar goed leerden 
kennen op het Conservatorium in 
Moskou. Basia, een gevierd pianiste 
in Moskou en Anna, die haar weg 
vond in Amsterdam waar zij deel 
uit maakt van het MirAnDa Trio en 
dirigente is van verschillende Rus-
sische koren. Sinds vier jaar hebben 
ze elkaar weer gevonden en treden 
ze op in heel Europa.
Anna en Basia laten het publiek 
proeven van het rijke muziekpa-
let dat hun land te bieden heeft. 
Zowel bekende als in Nederland 
nog niet gehoorde composities, die 

Prachtige bloemlezing
Muzikale Russische rijkdom

(Publiciteitsfoto).

in Rusland gelauwerd zijn, wor-
den vertolkt. De simpele prachtige 
liederen van Varlamov, de Russi-
sche Romantiek in de muziek van 
Glinka, diep gevoelde melancho-
lie van Dargomyzjski en hartver-
scheurend drama van Tsjaikovski. 
De bewerkingen van Rachmaninov 
voor piano solo zijn ronduit meesle-
pend en indrukwekkend virtuoos. 
Toch speelt deze tengere pianiste ze 
met een gemak en kracht, die je op 
het oog niet zou verwachten.
't Mosterdzaadje is te vinden aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord, 
tel. 023-5378625. Vanaf een half uur 
voor aanvang is de zaal open. De 
toegang is vrij, een bijdrage in de 
onkosten wenselijk. Zie ook www.
mosterdzaadje.nl. x

zandvoort - Zang en theater, daar-
mee beschrijft men de ambities 
van Mirjam van Dam het best. 
Aanstaande vrijdag zingt Mir-
jam met een prachtig stel muzi-
kanten in café Oomstee: Clous 
van Mechelen op sax, Nick van 
den Bos op piano, Eric Heijns-
dijk op contrabas en Menno Vee-
nendaal op drums. Aanvang is 
21.00 uur in café Oomstee aan 
de Zeestraat 62 in Zandvoort. De 
toegang is gratis. Zie ook www.
oomstee.nl. x

'Zang en theater'

(Publiciteitsfoto).

Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
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Plaats een 

voor € 15,00 excl. BTW

Wijnstrateeg.nl
“De beste wijnen voor de scherpste prijzen” 

* 100 Heerlijke kwaliteitswijnen 

* Scherpe aanbiedingen  

* Geklimatiseerd wijnpakhuis

* Proefdozen  

* Unieke partijen wijn van landwijn tot Grand Cru

Nu Bourgogne wijnen met extra korting:
Domaine Alain Chavy, beroemd om zijn witte wijnen

Samuel Billaud, de coming man uit Chablis

Domaine Gachot-Monot vol rood uit de Côte de Nuits

Domaine Germain heerlijk rood uit de Côte de Beaune

Domaine Brintet, prachtig wijnen uit Mercurey

Wijnpakhuis: Meer en Duin 56 C, 2163 HC Lisse

Telefoon: 0252-425110 E-mail: info@wijnstrateeg.nl 

Website: www.wijnstrateeg.nl

Gratis levering inZuid Kennemerland

HERENBOS
Personeelsdienst is 

op zoek naar 

HOVENIERS en 
GROENVOOR-

ZIENERS
U bent in bezit van 

relevante diploma’s /
Certificaten. 

Ervaring is een vereiste,
rijbewijs B/E een pré. 

Meer info/reageren via: 
HERENBOS Nieuw Vennep: 

0252-622240
HERENBOS Zoetermeer: 

079-3162401
nieuwvennep@herenbos.nl
zoetermeer@herenbos.nl

www.herenbos.nl

Woonstichting Vooruitgang in Sassenheim is een dynamische corporatie met 2.200 

verhuureenheden en 29 medewerkers. Vooruitgang staat de komende jaren voor 

de uitdaging om in de Duin- en Bollenstreek en de Haarlemmermeer een aanzien-

lijk aantal woningen te realiseren. Een professionele en efficiënte organisatie is 

hierbij noodzakelijk. Om deze ambitie waar te maken, zijn we op zoek naar een

Directiesecretaris m/v
(32 uur per week)

met visie, teamgevoel, cijfermatig inzicht, 

sensitiviteit voor politieke verhoudingen en flexibiliteit

Profiel
HBO/WO werk- en denkniveau;

‘hands-on’ instelling;

ruime werkervaring in de not for profit sector, bij voorkeur met 

maatschappelijke organisaties;

ervaring met organisatie- en cultuurverandering;

gevoel voor politieke verhoudingen en ervaring met politieke processen;

Meer informatie en een taakomschrijving vind je op de website van 

Woonstichting Vooruitgang: www.wstvooruitgang.nl/vacatures. Reacties 

kunnen uiterlijk 1 december 2012 gezonden worden naar sj@wstvooruitgang.nl.

Guard zoekt mannen en vrouwen met ini�a�ef voor de beveiliging.
Het succes van Guard Academy is de unieke combina�e van theorie en prak�jk.

Guard Academy houdt op zaterdag 24 november speciale selec�e- en adviesdagen voor de opleiding beveiliger op haar loca�es te Deventer, Nijmegen, 
Amsterdam en Dordrecht. Diegene die de opleiding met succes afronden zijn kort daarna vrijwel zeker van een baan in de beveiliging.

Beveiligingsbedrijven vragen nog steeds goed opgeleid personeel. Dit komt o.a. door de steeds strenger wordende veiligheidseisen. Niet alleen bij lucht-
havens maar ook bij scholen, ziekenhuizen, banken, overheidsgebouwen, industrieterreinen, evenementen, etc. Bovendien neemt nog steeds de criminaliteit 
in omvang toe.

Guard hee� in de loop der jaren honderden beveiligers opgeleid. De opleiding is intensief en duurt een half jaar. Bijna alle toegelaten cursisten slagen en 
vinden zeer snel werk in de beveiliging. Nog steeds wordt bij beveiligers gedacht aan grote sterke mannen. Niets is minder waar. Ook aan vrouwen in de 
beveiliging is er steeds meer behoe�e. We moeten hier bij denken aan werkzaamheden zoals telefoniste/recep�oniste, conciërge func�es op scholen, 
baliewerkzaamheden in overheidsgebouwen maar ook front- en backstage ac�viteiten bij vele soorten evenementen.

Om te mogen werken in de beveiliging is een MBO niveau 2 diploma vereist. 
Dat geslaagden van de Guard opleiding met dat diploma snel een baan vinden 
komt doordat de opleiding tot de meest complete en beste in Nederland mag 
worden gerekend. Guard biedt dan ook vele extra´s zoals zelfverdediging, AED, 
parkeerregelaar, etc.

Uniek is dat Guard de theorie opleiding combineert met een zeer gevarieerd prak�jkgedeelte. Zo kunnen cursisten brede werkervaring opdoen en in 
de volle breedte kennis maken met het vakgebied. Ook kan de stage worden ingericht rondom de persoonlijke situa�e van de stagiair en kan er op veel 
momenten in de week stage worden gelopen. Ook in de weekenden. Een stage bijna op maat dus en aangepast aan de persoonlijke situa�e. 

Guard kent eigenlijk geen uitvallers. Dit komt door de uitgebreide selec�e vooraf. Zo wil de opleiding teleurstellingen voorkomen bij de cursist. 
Guard screent dan ook al�jd vooraf. 

Studeren kost helaas geld. Veel mensen die graag bij Guard de opleiding willen volgen hebben dat geld bij de start van de opleiding niet. Helaas is ook de 
overheid sinds enige �jd niet meer bereid om scholing te vergoeden. Guard merkt dan ook dat veel mensen niet meer willen en kunnen wachten op een 
bijdrage vanuit bijvoorbeeld het UWV of de Gemeente. Ze tonen zelf ini�a�ef, investeren zelf en nemen zo hun eigen toekomst in handen. Een toekomst 
in de beveiliging die werkt en loont. Een belangrijke reden voor Guard om te starten met een eigen studiefinancieringfonds waardoor voor iedereen met 
ini�a�ef de opleiding toegankelijk en betaalbaar blij�.

Voor inschrijving aan de opleiding is deelname aan de selec�e- en adviesdag verplicht. Verder mag een cursist geen stra�lad hebben. 
Voor meer informa�e en inschrijving voor de selec�e- en adviesdag op 24 november ga naar www.guardgroup.nl

Guard evenement Stage V&D
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UitTips

heemstede - Op 23 november 2002 
overleed wereldreiziger, schrijver, 
dichter, programmamaker en biblio-
fiel Boudewijn Büch. Zijn dood kwam 
volkomen onverwacht na een optre-
den in Theater de Luifel in Heemste-
de de avond ervoor.
Theatermaker Diederik van Vleu-
ten en de Heemsteedse pianist Jaap 
Stork brengen een bijzondere hom-
mage aan Boudewijn Büch. Diederik 
van Vleuten vertelt over Boudewijns 
leven, leest voor uit zijn werk en staat 
stil bij zijn vele belangstellingen. Jaap 
Stork speelt op een historische vleu-
gel en belicht werk van Büchs meest 
geliefde componist: Maurice Ravel. 
Klaas Koppe levert speciaal voor deze 
avond nog nooit vertoonde foto's van 
onder anderen de Ravel-reis die hij 
maakte samen met Boudewijn. Een 
Requiem voor Boudewijn Büch: een 
eenmalige unieke avond met een 
verteller, een pianist en een groot 
scherm. Tien jaar na dato een mooie 
hommage op het podium waar Bou-
dewijn Büch zijn laatste voorstelling 
gaf. Het optreden van Diederik van 
Vleuten en Jaap Stork is bij Casca 
in de Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede op donderdag 22 novem-
ber om 20.15 uur. De entree bedraagt 
€ 19,50 inclusief drankje. Reserveren 
is noodzakelijk en kan telefonisch 

op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur, tel. 023-5483828. x

'Requiem voor Boudewijn Büch'
Een hommage in woord, beeld en muziek - met unieke foto's

Jaap Stork en Diederik van Vleuten (Foto: Katinka Krijgsman).

spaarnwoude - De komende tijd zijn er 
diverse leuke activiteiten op Informa-
tieboerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. 
De koeien staan weer op stal, vandaar 
dat iedere middag een koe op stal kan 
worden geknutseld. Op zondag 18 
november is de kinderworkshop 'van 
koe tot cakeje'. Kinderen gaan met de 
boer een koe melken, eieren rapen en 
hiermee cakejes bakken en versieren. 
Voor deze workshop zijn nog enkele 
plekken vrij.

Nu de koeien weer op stal staan 
mogen ze gevoerd worden met 

koeienkoek. Dit is verkrijgbaar aan 
de balie van Zorgvrij. Op woensdag-
middag  21 en 28 november kun-
nen kinderen iets lekkers en moois 
maken voor het paard van Sinter-
klaas. Op zondag 9 december kun-
nen volwassenen een kaasje maken 
tijdens de workshop kaasmaken.
In de boerderij is de nieuwe edu-
catieve tentoonstelling Bioritme te 
zien. Zowel planten en dieren heb-
ben een biologische klok. Waarom 
hebben mensen bijvoorbeeld  last 
van een jetlag? In de tentoonstel-
ling is het antwoord te vinden. Op 

de galerij hangt verder momenteel 
de fototentoonstelling van Cita Vis-
sers genaamd 'Daily life: Children 
in Mozambique'. Zij geeft op 24 en 
25 november ook een workshop 
fotograferen op Zorgvrij.
Dagelijks worden rond 17.00 uur de 
koeien gemolken. Dit gebeurt nu 
weer in de stal omdat de koeien bin-

nen staan. Er worden de komende 
tijd diverse kalfjes verwacht.
In de wintermaanden is de boerde-
rij open van woensdag tot en met 
zondag van 11.00 tot 17.00 uur. 
Informatieboerderij Zorgvrij ligt 
aan de Genieweg 50 in Velsen-Zuid 
(Spaarnwoude), tel. 023-5202828 en 
www.spaarnwoude.nl. x

Activiteiten voor jong en oud

(Publiciteitsfoto).

haarlem - Zaterdag 24 november 
is vierde editie van de Haarlem 
Comedy Club: live stand-up comedy 
in het Figee Theater in Haarlem. 
Gevestigde comedians brengen hun 
beste grappen, verhalen en gedach-
tenspinsels. Een gevarieerde show 
met uiteenlopende karakters en een 
bevlogen presentator die de acts 
aan elkaar praat.

Een show om in een informele en 
ontspannen café-setting eens goed 

te lachen en te genieten, met een 
vol programma met in totaal vier 
comedians: Harry Glotzbach (MC), 
Bob McLaren, Rayen Panday en 
Martijn Oosterhuis.
Harry Glotzbach is de gastheer 
van de avond. Hij wordt aange-
vuld door het aanstormende talent 
Rayen Panday. Daarnaast is er voor 
het eerst een internationale come-
dian te gast. Nieuw Zeelander Bob 
McLaren is bekend in binnen- en 
buitenland.
De afsluiter van deze avond is 
er ook één van formaat. Martijn 
Oosterhuis is Lama van het eer-
ste uur. Hij heeft veel zin in: "In 
het Amsterdamse circuit wordt er 
veel over gesproken over de Haar-
lem Comedy Club. Het Haarlemse 
publiek is niet het makkelijkste 
publiek. Juist daarom gaan we er 
helemaal voor om het dak eraf te 
spelen."
De locatie is het Figee Innovatie 
Theater. Dit theater op de kop van 
het Figee gebouw kent inmiddels 
een goede doorstart. Het zorgt 
voor een mooie underground 
sfeer, perfect voor stand-up come-
dy. Het aantal plaatsen is beperkt, 
dus bestel snel kaarten via www.
haarlemcomedyclub.nl. x

Geweldig avondje uit
Haarlem Comedy Club

Harry Glotzbach is gastheer in de 
Haarlem Comedy Club (Foto: Maik 
Hewitt Massai Pics).

bloemendaal - De Vertelschuur pre-
senteert op zondag 18 november 
een kindervoorstelling (4+) met 
schimmenspel getiteld 'Ragebol'. 
Uitvoerenden zijn Kathleen van der 
Weerd (verteller), Taletta Bierens 
(schimmenspel) en Jeroen Schip-
per (muzikale omlijsting). Ragebol 
is een Noors sprookje: over wat er 
achter de uiterlijke verschijning 
schuil gaat, over moed en de kunst 
van het vragen stellen. Aanvang is 
15.00 uur aan de Krullenlaan 3 in 
Bloemendaal, de toegang bedraagt 
€ 10,-. Reserveren is mogelijk via 
www.devertelschuur.nl of 023-
5257855. x

De Vertelschuur

Reserveren voor voorstellingen 
in de Philharmonie en de Stads-
schouwburg is mogelijk via 023-
5121212 of www.theater-haarlem.
nl. Kijk voor het Patronaat op www.
patronaat.nl. Voor de Toneelschuur 
en Filmschuur, tel. 023-5173910 
en www.toneelschuur.nl. Tevens 
Kaartverkoop bij Start at Rabobank, 
Grote Houtstraat 5 in Haarlem.

Vrijdag 16 november

Rode Safraan

20.00 | Rode Safraan is de titel van 
de CD die de Russische musicien-
nes Basia Schulman - piano en 
Anna Azernikova - sopraan presen-
teren met werken van o.a. Glinka, 
Tsjaikovsky, Rachmaninov en 
Sjostakovitsj, afgewisseld met pia-
nosolo's van o.a. Ljadov. Gratis [na 
afloop collecte]. 't Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 
www.mosterdzaadje.nl

Maestro

20.00 | Frits Sissing presenteert 
een nieuw tv-programma van de 
AVRO: Maestro. In het program-
ma strijden negen bekende men-
sen, met een passie voor klassieke 
muziek, om de titel 'Maestro'. Ze 
gaan de uitdaging aan om zich 
in acht weken te ontwikkelen 
tot dirigent van het orkest Hol-
land Symfonia. Publiek kan de 
opnames gratis bijwonen. Kaar-
ten dienen wel besteld te worden 
via de AVRO webshop [http://avro.
nl/maestro/]. Philharmonie, Grote 
Zaal. Noot: Het programma wordt 
vanaf 8 november uitgezonden.

Jazzcafé Oomstee

21.00 | Mirjam van Dam - zang, 
Clous van Mechelen - saxofoon, 
Nick van den Bos - piano, Eric 
Heijnsdijk - contrabas en Menno 
Veenendaal - drums. Café Oom-
stee, Zeestraat 62 in Zandvoort. 
www.oomstee.nl.

Patronaat

21.00 | Erny Green maakt melancho-
lische popmuziek, bijgestaan door 
toetsenist Thijs Heij en drummer 
Gerald Roerdinkveldboom. Gra-
tis in het Café. 23.00 | The Sound 

Reunion Party. Terug in de tijd met 
bezoekers en personeel van toen. 
€ 15,- [18+]. Grote Zaal.

Zaterdag 17 november

Big, Black & Beautiful

20.15 | Nederlands populairste 
Diva's Of Soul Rocq-E Harrell, 
Lucretia van der Vloot & Michel-
le David brengen een show met 
krachtige, uptempo nummers 
en soulmuziek. € 27,- | € 24,25 | € 
21,50. Philharmonie, Grote Zaal.

Der Vogelhändler

20.15 | Der Vogelhändler van Karl 
Zeller is één van de meest gespeelde 
werken uit het operetterepertoire. 
De muziek is charmant, geestig 
en sprankelend, deze avond uit-
gevoerd door opera en operette 
vereniging Hulsbergen. € 25,50. 
Stadsschouwburg Haarlem.

Elias Nardi Quartet

20.30 | Muziek sterk gekruid met 
een mengsel van Mediterrane tra-
ditie en moderne interpretaties. € 
10,-. De Pletterij, Lange Herenvest 
122 in Haarlem.

Patronaat

19.30 | Only Seven Left. Catchy pop-
songs met in het voorprogramma 
wordt Valerius en Nielson. € 11,-
. Kleine Zaal. 20.30 | Magnetron 

Music Revue 2012: De Jeugd van 
Tegenwoordig. € 15,-. Grote Zaal. 
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UitTips

Salon El Tren

19.00 | Tangosalon met DJ Anja 
tot 23.30 uur. € 8,- [cursisten El 
Compas € 5,-]. Van 15.00 tot 18.00 
uur mogelijkheid tot volgen 'bot-
tcamp Tango' Carlos & Mirella á € 
30,- [reseveren via www.dance2go.
nl]. Wachtkamer 2e klasse, Perron 
3A, NS Station Haarlem. www.
elcompas.nl x

21.00 | Oh No! Yoko [CAN] & Telli-

son [UK]. Math pop die fijn in het 
gehoor ligt. Gratis in het Café. 
23.00 | NopeisDope. Deze zomer op 
het strand te vinden, maar nu weer 
in Patronaat een dik programma: 
Lucien Foort, Skitzofrenix, Genai-
ro NVilla, Tony Junior vs TV Noise, 
Mitchell Masters & MC Dart. € 15,- 
[18+]. Grote Zaal. 23.00 | Karton 

Showcase. Lokaal label gespeciali-
seerd in deep- en techhouse. Gratis 
in het Café.

Zondag 18 november

Der Vogelhändler

14.00 Zie zaterdag 17 november.

Sneeuwwit [6+]

14.30 | Sneeuwwit, een bewerking 
van de hand van Imme Dros, is 
een sprookje waarin ongetwijfeld 
de personages van Assepoester, 
Doornroosje, Belle en het Beest en 
natuurlijk Sneeuwwitje te herken-
nen zijn. Uitgevoerd door Holland 
Opera. € 16,50 [t/m 12 jaar € 11,50]. 
Philharmonie, Kleine Zaal.

Van Mozart tot Musical

14.30 | Het Haarlems Amateur 
Orkest bestaat 80 jaar. Dit wordt 
gevierd met een feestelijke jubile-
umconcert getiteld Van Mozart tot 
Musical. Diverse koren, solisten en 
in het bijzonder 80-jarige inwo-
ners uit Haarlem, zullen aan dit 
concert hun medewerking verle-
nen. Het orkest wordt geleid door 
Annelies Smit en de presentatie is 
in handen van Dieuwertje Blok. € 
20,- [65+ en CJP € 17,50].

Klarinet en Piano

15.00 | klarinettist Paul Kaiser en 
pianist Patrick Hopper spelen wer-
ken van Ries, Chausson, Nielsen 
en Muczynski. Gratis [na afloop 
collecte]. 't Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29 in Santpoort-Noord. www.
mosterdzaadje.nl

Kerkpleinconcert

15.00 | Symfonie Orkest Haerlem 
o.l.v. Nicholas Devons m.m.v. pia-
nist Mengjie Han. Werken van Jan 
Mul, Haydn en Brahms. € 5,-. Pro-
testantse Kerk, Kerkplein in Zand-
voort. www.classicconcerts.nl

Veni, Vidi, Emmanuel

15.00 | Het vocaal ensemble Las-
sus Consort o.l.v. Arjan van Dijk 
m.m.v. luitiste Anneke Tongeren 
brengt muziek van rond 1600 tot 
heden. € 10,-. Oude Kerk, Kerk-
plein 2 in Spaarndam. www.vrien-
denoudekerk.nl

De Rusthoek

15.00 | Dirk-Jan Vennik - piano en 
bluesharp, Sergei Shapko - con-
trabas en Nanning van der Hoop 
- drums. Grand Café de Rusthoek, 
Bloemendaalseweg 141 in Bloe-
mendaal. Gratis entree.

Jay-Jay Bluesband

15.00 | Jan Dorsman - harmonica 
en zang, Jos Snertring - piano/
gitaar/zang, Ingrid Snertring - 
zang, Rob Boomgaard - drums en 
Rob van Schagen - bas. Café Terras 
Fort Zuid aan de Boezemkade in 
Spaarndam. Gratis entree. www.
fort-zuid.nl

Trio Beltiukova

16.00 | Dasha Beltiukova - dwars-
fluit, Ksenia Beltiukova - viool en 
Mirjam Rietberg - harp. Werken 
van Franse, Spaanse en Russische 
componisten. € 12,- [voorverkoop 
bij Boekhandel Bloemendaal en 
Primera Overveen]. Dorpskerk, 
Kerkplein in Bloemendaal. www.
dorpskerkbloemendaal.nl

regio - Aankomend weekeinde zet 
Sinterklaas weer voet aan wal op 
Nederlandse bodem en de Goedhei-
ligman zal het daarna tot 5 december 
weer druk hebben met al zijn bezoe-
ken aan de regio. Gelukkig voor hem 
en voor iedereen die niet elke dag 
zal kunnen, hebben de Sint en zijn 
Pieten het aardig weten te spreiden. 
Hieronder een overicht voor de regio 
in alfabetische volgorde, maar wel 
in zoverre dat vanuit Madrid aan de 
redactie is doorgegeven.

Bennebroek
Op zaterdag 17 november zal Sint 
Nicolaas met zijn Pieten naar Ben-
nebroek komen. Nadat Sint Nico-
laas rond 13.15 uur met de boot is 
aangemeerd aan de Ringvaart, ter 
hoogte van de Jacob van Heemsker-
klaan, zal hij vanaf 14.00 uur een 
rijtoer met een oldtimer door het 
dorp maken. De toer zal via het 
gemeentehuis leiden naar de aula 
van de Hartekamp, waar de Sint 
en zijn Pieten tezamen met de kin-
deren een feestmiddag (aanvang 
15.15 uur) aangeboden krijgt. Deze 
feestmiddag is voor kinderen tot 
en met 8 jaar. Aan het begin van 
de feestmiddag vindt er een ver-
kiezing plaats voor de mooiste pie-
tenmuts of mijter. Maak thuis een 
zo mooi mogelijke hoofddeksel en 
kom hiermee naar de feestzaal. St. 
Nicolaas zal voor het kindje met de 
mooiste muts en mijter een cadeau-
tje meebrengen.

Bloemendaal
In Bloemendaal komt de Goedhei-
ligman op zaterdag 1 december let-
terlijk in een gespreid bedje terecht, 
want hij zal eerst overnachten in 
Hotel Bleecker, alvorens hij deze 
zaterdag om 13.30 uur eerst wordt 
getrakteerd op een optreden van de 
Pietenband, waarna de burgemees-
ter hem zal ontvangen. Daarna gaat 
Sinterklaas naar het Pietenplein 
(Kerkplein). Tussen 14.00 en 15.30 
uur zal Sinterklaas daar in zijn 
kantoor alle kinderen ontvangen 
en gaat daarna terug naar Hotel 
Bleecker. Mederwerking wordt 
naast de WinkeliersVereniging 
Bloemendaal-Dorp verleend door 
de Reddingsbrigade Bloemendaal 
en Automobielbedrijf Vlas.

Haarlem
Natuurlijk komt Sinterklaas ook 
dit jaar weer naar Haarlem en zal 

hij in de hele stad met zijn Pieten 
vele kinderharten verblijden. Zijn 
intocht met de Pakjesboot 12, de 
officiële stoomboot en bekend van 
televisie, staat gepland op zondag 
18 november. De verwachting is 
dat de Sint om 13.00 uur aanmeert 
aan het Spaarne (tegenover het Tey-
lers Hofje, naast de ex-sleepboot 
Zeehond)en dat hij daarna naar 

de Grote Markt komt en iedereen 
die dat wil een hand zal geven. De 
aankomst op de Grote Markt is naar 
verwachting om 14.00 uur. Er wor-
den vele Sinterklaas activiteiten in 
Haarlem georganiseerd, waaronder 
het Sinterklaastheater in de Stads-
schouwburg op 25 november. Er 
zijn ook extra koopavonden voor 
Sinterklaas. Een overzicht is terug 
te vinden op www.haarlemmarke-
ting.nl.

Heemstede
Zaterdag 17 november om 11.30 
uur komt Sinterklaas aan met de 
boot in de haven van Heemstede 
aan de Heemsteedse Dreef. Om 
12.00 uur vertrekt Sinterklaas in 
zijn koets richting de Raadhuis-
straat waar burgemeester Marian-
ne Heeremans hem om 12.30 uur 
welkom heet in het Raadhuis van 
Heemstede. Voor de kinderen is er 
drinken en een vlaggetje. De pieten 
zorgen voor wat lekkers. Samen 
met de pietenband zingen de kinde-
ren Sinterklaasliedjes. Omstreeks 
13.30 uur vertrekt Sinterklaas in 
zijn koets voor een ritje over de Bin-
nenweg. Op het ontmoetingsplein 

op de Binnenweg staat een podium 
en is er aansluitend een muzikaal 
programma tot 16.15 uur. Het tra-
ditionele Sint het op het dak in de Jan 
van Goyenstraat staat gepland voor 
zaterdag 24 november.

Overveen
Sinterklaas komt dit jaar op zater-
dag 24 november een wel heel spec-

taculaire manier in Overveen aan en 
wel met een mobiele reddingssloep 
van de Reddingsbrigade uit Zand-
voort. Overveen heeft helaas geen 
haven waar Sinterklaas kan aanko-
men, dus heeft Sinterklaas gekozen 
om op deze manier van zijn boot 
naar Overveen te komen. Om 13.00 
uur is de aankomst op de Bloemen-
daalseweg in Overveen, gevolgd 
door ontvangst met muziek door 
de Wethouder. Tot 15.00 uur wil 
Sinterklaas de kinderen vervolgens 
graag ontvangen en persoonlijk 
spreken in de huiskamerwinkel van 
Primera aan de Bloemendaalseweg 
234 in Overveen. Vergeet ook niet 
je mooie tekening mee te nemen. 
Mocht je die nog niet hebben deze 
liggen in de winkels in Overveen 
klaar.

Spaarndam
Traditiegetrouw komt Sinterklaas, 
dit jaar op zaterdag 17 november, 
weer aan met zijn boot op de Kolk. 
Vanaf 13.30 uur zijn de kinderen 
hier welkom. Sinterklaas zal rond 
14.00 uur de Kolk binnenvaren, dit 
jaar wederom spectaculair bijge-
staan door Actionplanet uit Half-
weg. De activiteiten op de Kolk zul-
len tot ongeveer 15:00 uur duren. 
Hierna zal de Sint met de kinderen 
vanaf de Kolk lopend vertrekken 
naar de speeltuin. Hier zal voor de 
allerkleinsten een poppenkast uit-
voering zijn. Deze middag zal rond 
16.45 uur afgelopen zijn. Voor de 
jeugd van 8 tot en met 13 jaar is is er 
vanaf 19.30 uur weer de Klaasdisco, 
die duurt tot 22.30 uur.

Velserbroek
Sint en pieten komen op zaterdag 
24 november om 14.00 uur aan in 
een grote Engelse Dubbeldekker in 
het Winkelcentrum Velserbroek 
terwijl de DJ piet er al staat te draai-
en. Sint zal tussen 14.15 en 16.00 
uur In het midden van het Winkel-
centrum zitten om te kijken en te 
luisteren naar de goochelpiet en 
optredens van dansschool Michelle 
en van OYAMA. Tussen 14.15 en 
15.45 uur kunnen de kinderen in 
het winkelcentrum gratis deelne-
men aan diverse spellen die her en 
der in het centrum zijn opgesteld. 
Hierbij zullen de pieten de kinde-
ren begeleiden. Tot 15.30 uur kun-

nen de kinderen in en bij de dubbel-
dekker met pieten op de foto.

Zandvoort
Zondag 18 november om 12.00 
uur komt de Goedheiligman met 
zijn pieten aan op het strand van 
Zandvoort aan Zee ter hoogte van 
de rotonde (Jutters MuZEEum). 
Daarna gaat hij te paard door de 
Kerkstraat naar het Raadhuis waar 
de burgemeester hem ontvangt en 
de kinderen liedjes gaan zingen. In 
de Korver Sporthal komt de Sint 
natuurlijk ook kijken naar de kin-
deren die mee doen met het Sinter-
klaas Specktakel. Kaarten hiervoor 
zijn te koop bij Bruna Balkenende 
aan de Grote Krocht, Pluspunt in 
Nieuw Noord en snackbar de Oude 
Halt. x

Sinterklaas gemist? Keuze te over!

Wordt de Goedheiligman aanstaande zondag weer net zo massaal ontvangen 
als afgelopen jaar op de Grote Markt in Haarlem? (Archieffoto - Christa War-
merdam).

Ook de enige echte Pakjesboot 12 stoomt komend weekeinde het Spaarne weer 
op (Archieffoto - Christa Warmerdam). x

vogelenzang - Toneelvereniging 
'Door Vriendschap Bloeiend' speelt 
op zaterdag 17 en 24 november 
het stuk 'Familie Bruinsma in de 
bocht Groeten van de Veluwe'. Een 
goed gesitueerd gezin, bestaande 
uit man, vrouw, dochter en een 
inwonende oma, winnen de eerste 
prijs met een cryptogram. De prijs 
is een week vakantie in een sta-
caravan op de Veluwe. Het kam-
peren is voor deze mensen, die in 
luxe leven, een volslagen nieuwe 
wereld en ze kampen dan ook 
met ernstige aanpassingsproble-
men. Dit geldt niet voor de fami-
lie Bruinsma. Vader Sjef, moeder 
Truus en zoon Boris hebben vaker 
met dit bijltje gehakt. Met zulke 
tegenstellingen kunnen confron-
taties tussen de beide families 
dan ook niet uitblijven. Aanvang 
beide avonden is 20.00 uur in het 
Dorpshuis Vogelenzang. x

Toneel in het
Dorpshuis



  22

• Nieuwbouw 
• Renovatie 

• Reinigen &
Impregneren

Thorbeckelaan 18, 2181 VD Hillegom
Tel. (0252) 52 45 21 Mobiel: 06 - 20 07 94 81
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WWW.VANDERVLUGT.NL
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D A G L I C H T + R U I M T E

Uw Select Windows dealer:

Openingstijden Haarlem: 
maandag t/m vrijdag: 8:00 uur tot 17:30 uur
zaterdag: 10:00 uur tot 16:00 uur
donderdagavond koopavond op afspraak

Showroom Amstelveen:
Dorpsstraat 35
1182 JB Amstelveen
Tel. 020 640 51 66
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

Showroom Haarlem:
Vondelweg 540 
2026 BH Haarlem
Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40  
www.vandervlugt.nl  
info@vandervlugt.nl

DE OVERHEID 
VERHOOGT
DE BTW, WIJ NIET!
De btw wordt verhoogd naar 21%. Maar wij rekenen voorlopig 
nog met het oude tarief! Gewoon, om u korting te geven en 
om u niet meer te laten betalen voor het verbeteren van uw 
woning.

Select Windows introduceert een 

GROEN BETAALPLAN.
Kom daarom nu naar ons en koop duurzame 
producten met een duurzaam plan, voor een 
duurzame toekomst!

Vraag naar de voorwaarden van onze acties.

NIEUW!
SKG

!�����������������������
�#���
��� ���#������

SELECT WINDOWS VOOR BETER WONEN
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Angstig, somber of 
last van stress?

Ga naar www.prezens.nl
en vul de PrezensQuest in, 
de online vragenlijst voor 
advies en ondersteuning.
Of bel (023) 5187640 om 
een afspraak te maken 

voor een 
gratis adviesgesprek.

Uw auto, fiets of 
inboedel verkopen?

Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

Zoekt u iets???
Plaats een

PAPERCLIP
voor € 15,00 excl. BTW

Tel: 071-3619323
Fax: 071-3613226

Internet:
www.buijzepers.nl

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

POSTZEGELS

MUNTEN

GOUD

ZILVER
Ook oude en kapotte

sieraden

“HOLLANDS
GLORIE”

Postzegel- en

Muntenhandel

Winkel:
Camplaan 8

HEEMSTEDE
023 5477444

POSTZEGELS
MUNTEN

GOUD
ZILVER

Ook oude en kapotte
sieraden

INKOOP

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels

Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede

Tel. 023-5290810 / 06-28448760

PEIJL BV
V A N  D E R

GROOTHANDEL IN
GEBRUIKTE WAGENS

www.vdpeijl.nl
voor meer dan 250 apk gekeurde auto’s

Alfa 146 twinspark stuurbekr. lpg G3 1998 1450
BMW 525i automaat airco stuurbekr. enz. 1992 950
Chrysler Voyager 2.5 stuurbekr. 8 persoons 1999 1950
Citroén Berlingo 1,9 diesel bestel met zijdeur 2001 1950
Citroén Xsara 1,6i coupé 69000km stuurbekr. 1998 1450
Citroén ZX reflex stuurbekr. 1997 750
Deawoo Lanos 4 deurs stuurbekr. enz. 2000 1950
Fiat Marea 1,6i weekend stuurbekr. enz. 1998 1450
Fiat Punto 55 electr. ramen 1997 850
Fiat Seicento sporting electr. ramen l.m. velgen 1999 1650
Ford Escort 1.6 station LPG 1992 650
Ford Escort 1.8 t.d. diesel stuurbekr. enz. 1997 1450
Ford Escort escort 1,6i station stuurbekr. enz. 1998 1450
Ford Mondeo 2,0i station airco electr. ramen enz. 1999 1250
Ford Scorpio automaat electr. ramen stuurbekr. 1995 450
Kia Carnival 1,3 - 2,9 diesel personenbus 2005 1950
Mazda 323F sport stuurbekr. 1994 650
Mitsubishi Carisma 1.6 gl hatchback stuurbekr. 1998 950
Opel Astra 1.8i cd uitv.stuurbekr. electr. ramen enz. 1993 850
Opel Astra 1.7 diesel caravan stuurbekr. enz. 1998 1450
Opel Astra x 1,6 szr combi stuurbekr. enz. 1997 1450
Opel Corsa 1.4 swing l.m. velgen 1999 950
Opel Corsa 1,7 diesel stuurbekr. electr. ramen 1999 1650
Opel Omega caravan automaat stuurbekr. enz. 1997 1450
Opel Vectra 1,8 caravan stuurbekr. enz. 2000 1950
Peugeot 306 xs 1,6 1995 750
Pontiac Transport 7 persoons MPV stuurbekr. enz. 1996 1450
Renault Clio RN 1,4 stuurbekr. 1995 650
Renault Lagune 1,6-16 V gas G3 stuurbekr. enz. 1999 950
Renault Megane 2,0i coupé l.m.velgen stuurbekr. 1996 950
Renault Megane 1,9 diesel mpv stuurbekr. 1998 1450
Renault Twingo automaat stuurbekr electr. ramen 1998 1250
Seat Arosa 1.4 stuurbekr. 2000 1650
Volkswagen Golf cl 55kw benzine stuurbekr. enz. 1997 1650
Volkswagen Golf turbo diesel stuurbekr. enz. 1997 1650
Volkswagen Golf tdi diesel bestel stuurbekr. 1996 950
Volvo 850 glt stuurbekr. enz. 1992 500
Volvo 850 station airco stuurbekr. enz. 1995 1250 

ALLE AUTO’S ZIJN INCLUSIEF APK, AFLEVERKOSTEN DOEN WIJ NIET AAN 
ook kunt u uw oude auto-motor-boot-fiets of bromfiets inruilen

------------------------------------------------------------------------------
v.d. Peijl Haarlem Nijverheidsweg 29 t/m 33 tel. 023-5423906 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 tel. 023-5393988 
v.d. Peijl Velserbroek Wagenmakersstraat 2 apk, airco vullen, 
enz. tel. 023-5393990
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